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Önsöz 
 

Ötekileştirme, kimlik farklılıklarının özselleştirilmesi, yani doğal farklılıklarmış gibi algı-
lanması  ilkesine dayanır. Ötekileştirme, kimliklerin toplumsal süreçlerin sonunda ortaya 
çıkmış, inşa edilmiş, kurulmuş karakterlerini görmezden gelerek, bir toplumsal gruba ait farklı 

bir özelliğin, sadece bu gruba özgü, bu grubun tüm üyelerince paylaşılan, doğal, içkin, kalıcı, 

değişmez bir “öz” teşkil ettiği iddiasını tartışılmaz bir gerçek olarak kabul eder. 
Tarih boyunca ülkelerde gözlenen kimlik siyasetlerinin yükselmesi, bir yandan kimi azınlık 

kimlik grupları arasında şiddete de başvurabilen ayrılıkçı hareketlerin doğmasına zemin hazır-
larken, öte yandan çoğunluk milliyetçiliklerinin radikalleşmesine, bu tür milliyetçiliklerde 

zaten varolan bölünme ve parçalanma korkularının artmasına, ve dış güçleri suçlayan komplo 

teorilerinin yaygınlaşmasına yol açmıştır. Son yıllarda sıkça tanık olduğumuz kimliklerin ta-
nınması arayışlarının artması; kimlik siyasetlerinin yükselmesi; bu yükselen kimlik siya-
setlerinin toplumları kimlik kamplarına bölmesi; ve zaman zaman da siyasal düzlemden şiddet 

düzlemine kayan kimlik savaşlarına dönüşmesi bunun en açık göstergesidir. 

Kimlik siyasetlerinin yükselmesini tetikleyen en önemli toplumsal süreç, kimlik bakımından 

farklı olanı ötekileştirme olarak karşımıza çıkmaktadır. Ötekileştirme, küçük görmek, aşağı-
lamak ve hor görmek yoluyla farklı kimlikte olanı zayıflatmayı, güçten düşürmeyi ve ikti-
darsızlaştırmayı amaçlayan bir söylem biçimidir. Siyasi bir söylem olarak kullanıldığında öte-
kileştirme, “biz” ve “diğerleri” arasındaki farklılığın “biz” lehine ve “diğerleri” aleyhine işle-
yecek bir ayrımcılığa dönüştürülmesi eğilimini ifade etmektedir. Toplumsal gruplar ara-
sındaki etnisite, ten rengi, kilo, saç rengi, fizyonomik özellikler, din, mezhep, cinsiyet, yaş, 

eğitim, gelir, bölge, kent, semt, aile, meslek, kültür, zeka, yetenek, beceri gibi gerçek ve 

muhayyel her türlü farklılık ötekileştirmeye konu olabilir. AÇMÖF Bülteni’nin “Öteki-
leştirme” başlığı taşıyan bu sayısında, yazarların bu çeşitliliği örneklerle sunuyor olması, 

konunun güncel önemini yansıtmaktadır. 

 

Prof. Dr. Hakan Yılmaz 

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi,                        

Avrupa Çalışmaları Merkezi Müdürü 

Kaynakça: 

Hakan Yılmaz. 2010. “ 'Türkiye'de 'Biz'lik, 'Öteki'lik, Ötekileştirme ve Ayrımcılık: 

Kamuoyundaki Algılar ve Eğilimler”. Açık Toplum Vakfı (Destek No: 2009001) ve Boğaziçi 

Üniversitesi (Destek No: 07K120620) tarafından eş katkıyla desteklenen araştırma projesi. 

Tamamlanma tarihi: Haziran 2010. Erişim adresi: www.hakanyilmaz.info 
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Editörden 
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları 

Merkezi Öğrenci Forumu’nun yarı akademik 

formatta yayımladığı AÇMÖF Bülteni’nin 

2014-2015 akademik yılının ilk sayısıyla be-
raber AÇMÖF içerisinden pek çok perspektife 

yer vermeye devam ediyoruz. Bu dönemki bül-
ten konseptimiz insanların farklıları üzerinden 

yürüyen bir yapıya sahip, önemli bir kimlik 

inşa etme aracı olan ve temelinde ‘biz’ kav-
ramı yatan ‘ötekileştirme’ olgusudur.       

Bültenin ilk yazısıyla, ‘ötekileştirme’ kavramı 

adına genel bir bakış açısı kazanmak ve 

ötekileştirmeyi kimlik üzerinden tanımlamak 

amaçlanmıştır. Dilimizdeki öteki kavramları ve 

bu kavramların içselleştirilmesi anlatılan ilk 

yazıdaki ana fikir, kimliklerin, toplumsal 

süreçlerin sonunda ortaya çıkmış, inşa edilmiş 

ve kurulmuş olan öteki olguları olmasıdır. Bir 

sonraki yazıda, ‘biz’ kavramı ve ötekileştirme 

kültürel farklılar açısından incelenerek; öte-
kisiz bir toplumun varlığı tartışılmıştır. Son-
rasında ise daha spesifik bir konuyla, 

Türkiye’nin hala çözümleyemediği bir konu 

olan Ermeni meselesini, kültürel kimlikler 

açısından inceleyeceğiz. Ermeni meselesindeki 

en büyük hatalardan birinin tarih bilinci 

sonucuna vardıktan sonra, kökleri mazide olan 

islamofobiyi inceleme altına alacağız. Günü-
müzde artan radikal İslamcı hareketler neti-
cesinde tekrar tırmanışa geçen bu ‘öteki-
leştirme’ biçiminin, geçmişteki köklerine deği-
neceğiz. Ek olarak islamofobinin ve ayrım-
cılığın Avrupa Birliği raporlarındaki durumla-
rına göz atacağız. 

İçinde bulunduğumuz patriarkal düzenin “Er-
kek” olanı yüceltip ve çeşitli mekanizmalarla 

ona ve karşısındakine sürekli olarak yerini 

hatırlatan ve karşısındakini ötekileştiren sis-
temden bahsedeceğimiz bir yazıyla devam edi-
yoruz. Özellikle bu yazıda  günümüzde kadın 

ve erkek arasındaki anatomik farklılıklar ne-
deniyle, iktidarların en çok dayandığı nokta 

olan heteroseksizm ve homofobi incelenecek. 
Yine bu konuyla ilgili olarak, kadın öte-

kileştirmesi bağlamında kadın plajları ince-
lenecek ve kadının kendisi için değil, erkek ya-
ni öteki tarafından tanımlanmasından bahse-
dilecektir. 

Ayrıca, ötekileştirmenin sistematik izdüşüm-
lerinden biri olan gettolar, tarihi bir perspektif 
içinde ele alınacak. Bu yazıda ek olarak, getto 

kavramının ardında yatan diskur ve getto çe-
şitleri incelenecek. Bundan sonraki yazıda, 

insanın doğayı ötekileştirmesinden tutun da in-
sanın birbirine karşı yabancılaşması ve birbir-
lerine karşı şiddet mekanizmalarının başlangıç 

noktası sayabileceğimiz bir anlayış olarak 

ötekileştirme sürecine dahil olduğu bir toplum 

formuna karşı duruş olan ekoloji hakkındadır. 

Bu yazımızda özellikle ekolojizmi yeni felsefi 

ve ahlaki tartışmaların odağı olarak tartış-
maktayız. 

Son yazılara geldiğimizde, oryantalizm dis-
kuru, doğu ve batı ayrımının tarihçesi üzerinde 

çalışacağız. Doğu üstünde otorite kurmayı 

amaçlayan oryantalizm ve onun tarihçesi in-
celenmiş ve bu söylemin nasıl ortaya çıktığı 

ortaya koyulmuştur. Önceki yazılarımızda öte-
kileştirmeyi anlayıp, bazı örnekler sunduktan 

sonra; bir diğer yazıda gerçek bir deneyden yo-
la çıkılarak yapılan bir film olan ‘Die Welle’ 

analizi yapılacaktır. Diktatörlük, otokrasi, öte-
kileştirme ve Nazi Almanyası’na farklı bir ba-
kış açısı kazandıran bu film analizinde, faşizm-
in oluşum ve gelişim süreci anlatılmıştır.  Son 

yazımızda ise, ötekileştirmeme adına yapılan 

sosyal girişimcilik örnekleri sunulmaktadır.  

Ötekileştirme farklı dönemlerde, farklı şe-
killerde ortaya çıksa da varlığını günümüze ka-
dar sürdürmüş ve sürdürmeye devam edecektir. 

Söyleme, devlet ideolojisine, günlük hayata, 

kullandığımız dile ve insanla ilgili olan her ol-
guya nüfuz etmiş olan ötekileştirmeyi anlamak 

ve incelemek için sizleri bülteni incelemeye 

davet ediyorum. 

Salih Tosun                           
salih.tosun@boun.edu.tr 
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Öteki Nedir, Nasıl 

Oluşmuştur? 

Merve Tekgürler 
mtekgurler@gmail.com 

 
Ötekileştirme günümüzde tartışılması gere-
ken önemli konuların en başında geliyor. 

Dilimiz, imgelememiz ve zihnimiz “öteki” 

tanımlarıyla dolu. Çoğu zaman birini bi-
linçsizce, dikkatsizce ötekileştirdiğimizde 
bunun farkında bile olmuyoruz. Bu yazıda 

ötekileştirmenin tanımını yapmaya çalışa-
cağım ve Akdeniz coğrafyasından tarihsel 

örnekler sunacağım.  

“Ötekileştirme, kimlik farklılıklarının öz-
selleştirilmesi, yani doğal farklılıklarmış 

gibi algılanması ilkesine dayanır. Öte-
kileştirme, kimliklerin, toplumsal süreç-
lerin sonunda ortaya çıkmış, inşa edilmiş, 

kurulmuş karakterlerini görmezden gele-
rek, bir toplumsal gruba ait farklı bir özel-
liğin, sadece bu gruba özgü, bu grubun tüm 

üyelerince paylaşılan, doğal, içkin, kalıcı,  

değişmez bir “öz” teşkil ettiği iddiasını tar-
tışılmaz bir gerçek olarak kabul 

eder.”(Yılmaz, 2010:2) Ötekileştirme bir 

çeşit grup yaratma sürecidir. “Biz ve onlar” 

denklemi üzerine inşa edilir. İç ve dış 

gruplar tanımlanır. İç grup insanın kendini 

ait hissettiği, bir grup içi bağ olduğunu 

hayal ettiği gruptur. “Biz”dir kısaca. Onlar 

yani ötekiler de dış grubu oluşturur. 

İnsanları dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yöne-
lim gibi kategorileri kullanarak kutulara 
koyar ve o kutuları sıkıca kapatır öteki-
leştirme. O kutunun içindekiler doğaları 

gereği aynıdır çünkü hepsi zaten bir dış 

grubun üyesidir. Hatta çoğu zaman dış gru-
bun içindeki farklılıkları görmekte zorlanır 

insan. Onları iç gruptaki kardeşleri ve ka-

der ortakları kadar farklı özelliklere sahip, 

farklı seçimler yapabilen bireyler olarak 

tanımlamaz. Seçimlerden de öte onları tip 

olarak bile aynı kabul edebilir ve “Tüm 

Asyalılar da birbirine benziyor.” diye kes-
tirip atabilir.  

Ötekileştirme sadece gruplar yaratmakla 

bitmez. O grupları tanımlayan özellikler 

üzerinden mitler ve hikayeler yaratılır. Bu 

mitler ve hikayeler çoğu zaman negatif 

özellikleri betimler ve bu özellikler, ait his-
sedilen grupta olması istenmeyen özel-
liklerdir. İnsan “Çingeneler hırsızlık ya-
par.” cümlesini sarf ederken aslında “Be-
nim iç grubumdakiler hırsızlık yapmaz.” 

demektedir. Sonra “çingenelerin” bu hır-
sızlığı, yarı-yerleşik bir yapıda yaşayıp, 

müzik yapmayı sevmeleri gibi grubun her 

üyesini tanımlamayan ve grubu genelleyici 

bir bakış açısına göre betimleyen argü-
manlarla desteklenir. Vaktiyle civarda ku-
rulan “çingene” kamplarından ve dilenci-
lerden bahsedilir. O kamplarda nasıl garip 

yaşamlar sürdükleri vurgulanır. Falcılıkları 

boş işlerle uğraştıklarının bir kanıtıdır. İşte 

böylece ötekileştirilir Romanlar. Onlara 
bakınca insan bir bireyi göremez olur, bir 

Roman’ı görür ve onun yaşadığı zorlukları 

Roman olması üzerinden geçiştirip adeta 

normalleştirir. Kağıt toplamak zaten 

onların fıtratında var değil midir? 

Dış gruplara atfedilen bu genel-geçer özel-
likler bir şekilde meşrulaştırılmalıdır. Çün-
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kü aslında iç grup, dış grup olmadan var 

olamaz. Ötekinin varlığı, iç grubun üye-
lerini birbirilerine yaklaştırır, ve bir da-
yanışma halini doğurur. İç grup kendi 

kimliğini ötekisinin üzerinden kurar. Daha 

doğrusu ötekisi olmamak üzerinden kurar. 

Bu durum her zaman olumsuz sonuçlara ve 

ayrımcılıklara yol açmak zorunda değildir. 

Sonuçta “Ötekinin olmadığı bir toplum 

arayışı anlamsızdır. Anlamlı olan arayış, 

bir toplumda çatışma yaratmayan, dışlayıcı 

olmayan ‘öteki’ anlayışlarının nasıl kuru-
lacağıdır.”(Tekeli, 1995:2) 

Ötekinin varlığı iç grubu yaratıcı bir 

rekabet içine iter. İç grup ve dış grup 

farklılıkları eğer üstünlük iddialarından 

arındırılır ve gruplar genelleyici önyargı-
larının pençelerinden kurtulurlarsa, gayet 

verimli gelişme alanları yaratılabilir. Öte-
kiyle düşman olmaktansa, iç grup iş birliği 

yaparak kendini eksik kaldığı noktalarda 

geliştirebilir. Öteki olarak algılanan dış 

grup da farklılıklara aynı şekilde yaklaşırsa 

bu iki grubu, eşit paylaşım içinde olan 

denk güçler olarak tasavvur etmek nor-
malleşir.  

Elbette idealize edilmiş bu biz ve onlar 

denkleminde yaşamayan insan, tarih bo-
yunca ötekileştirmeyi bir propaganda aracı 

olarak kullanmıştır. Sadece propagandayla 

kalmamış bu önyargılarını günlük dile de 

yerleştirmiş, tarih yazıcılığında kullanmış 

ve günümüze dek aktarmıştır. Akdeniz 

coğrafyasından vereceğim ilk örneğin baş-

rolünde Demir Çağı Yunanları ve Persler 

var. 499-449 MÖ yılları arasında süren 

Heredot’un da tarihini yazdığı ünlü Pers-
Yunan savaşlarından günümüze kalan Yu-
nan kaynakları Persler’i betimlerken deje-
nere, efemine, otokratik, rahatına düşkün 

ve oryantal despotlar olarak göstermiştir. 

Yunanlar arasındaki Spartalılık veya Ati-
nalılık gibi farklılıklar anlatılırken, 

Perslerin hepsi homojen bir bütün olarak 

kabul edilmiştir. O dönemde Pers saldı-
rıları karşısında birleşen ve anavatanlarını 

savunan Yunan şehir devletleri, bu biz-
öteki ayrımını politik otorite ve savaşlar 

için meşrulaştırıcı bir güç olarak kullan-
mıştır. Perslerin bu şekilde betimlenmesi 
günümüzde de süregelen bir bakış açısıdır. 

300 Spartalı filmindeki Pers Kral, kadın ve 

erkek arasında, her tarafına takılar takmış 

ve anlaşılmaz tavırlar içinde kendini ifade 

etmeye çalışan zayıf bir karakterken, Spar-
talılar’ın lideri aşırı maskülen, güçlü, karar 

verme erkine sahip ve baskın kişilikli ideal 

bir Yunan’dır. Bu özellikleri aşırı uçlarda 

ve bir tarafı olumlu, diğer tarafı da değer-
siz olarak kurgulamak 2500 yıllık ötekileş-
tirmenin ürünüdür.  

Günümüze daha yakın bir ötekileştirme 

örneği Birinci Haçlı Seferi (1097-1104) 
döneminde yazılmış Alexiad’dan gelir. An-
na Comnena, Bizans İmparatoru Alexius’-
un kızı ve aynı zamanda onun tarih ya-
zıcısıdır. Babasına seferlerinde eşlik eder 

ve onun politik hayatını ve imparatorluğun 
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durumunu anbean yansıtır. Alexiad’ın 11. 

bölümü Birinci Haçlı Seferi’ni konu 

alırken, bir yandan Batı’dan gelen Latin-
lerden, diğer yandan da Doğu’daki Sel-
çuklulardan ve Kılıç Arslan’ın ordusundan 

bahseder. Bizans İmparatorluğu Türklerle 

İznik gibi çeşitli yerlerde savaş halindedir. 

Gelen Haçlı Orduları da aynı “dinsiz” 

Türklerle savaşır Anadolu’dan geçerken. 

Anna Comnena aynı bölümde Bizans’ın 

hem Selçuklularla ilgili ön yargılarını dile 

getirir hem de Latinlerle ilgili olanları. 

Keltler akılsız barbar Türklere aslanlar gibi 
saldırıp, büyük bir zafer kazanırlar ama ay-
nı Keltlerle ortak olup Türklere karşı sa-
vaşa girmek fikri ortaya atıldığında La-
tinlerin ne kadar güvenilmez oldukları 

konusu açılır. Keltlerin doğaları gereği tut-
kuludurlar ama bir o kadar da çabuk fikir 
değiştirip, anlık kararlar verirler.(The 
Alexiad of Anna Comnena, Book Eleven. 
İngilizce baskısından özetlenmiştir.) 
Alexiad modern okura Bizans’ın hem 

kendi doğusunu hem de batısını nasıl bir 

gözle gördüğüne dair önemli ipuçları verir. 

Günümüze yaklaştıkça ötekileştirmenin 

politik yapısı değişime uğramıştır. Devlet 

ve onu temsil edenler hala kendi sınırları 

dahilinde olan veya olmayan dış grupları 

ötekileştirmektedir (bkz. alıntı) ama mo-
dern demokrasiler aslında devletin vatan-
daşlarının din, ırk, etnik grup ve cinsel 

yönelimleri yüzünden ayrımcılığa uğrama-
maları için elinden geleni yaptığını iddia 

eder. Ayrımcılığa karşı yasalar vardır ve 

devlet kurumları tarihteki gibi aktif olarak 

ötekileştirmeyi bir propaganda aracı olarak 

kullanmaz. Ama ayrımcılık hala toplumun 

iç grup tanımına uymayan grupları faz-
lasıyla etkiler. Her ne kadar rekabet koşul-
larının eşit olduğu iddia edilse de, iş 

başvurularında benzer başarılara sahip 

erkekler kadınlara göre tercih edilirler. 

Kadınlar potansiyel anneler olarak kabul 

görüldükleri için iş yerinde yükselmekte 

zorluk çekerler. Maaşlar konusunda ada-
letsizlik de bu ötekileştirmenin başka bir 

boyutudur. Neo-liberal politikalar yüzün-
den erkeğin egemen olduğu toplumsal 

alanda kadının ötekileştirilmesine göz yu-
mabilir devlet. 

Özetle ötekileştirme, bir grubu dış grup 

olarak tanımlamak ve o gruba karşı çeşitli 

önyargılar beslemek demektir. İç ve dış 

grup denkleminde, iç grup kendisini öteki 

olmamak üzerinden yaratır. Bu yaratma 

sürecinde öteki, ayrımcılığa uğrayan ve 

zarar görendir. Ama ayrımcılığı önlemenin 

yolu “öteki”yi değil ötekileştirmeyi bitir-
mektir. Sağlıklı bir toplum için aslında 

ötekinin varlığına ihtiyaç vardır, toplumun 

her bireyi gibi farklı olduğu ve farklı-
lıklarında eşit olduğu için saygı gösterdiği 

bir ötekiye. 
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Ötekileştirme ve Kimlik 

 Sinem Seçil 

sinem.secil@boun.edu.tr 

Ötekileştirme, en basit hali ile düşü-
nüldüğünde insanların farklılıkları üzerin-
den işleyen bir yapıya sahiptir. Bireyler, 

ötekileştirmeye sebep olan ayrımları ge-
nelde sahip oldukları veya olmadıkları 

kimlikler üzerinden yaptıkları için öteki-
leştirmeden bahsederken kimlikleri ele 

almamak konunun büyük bir yanını yok 

saymak olacaktır. Temel olarak kimlikler 

üzerinden oluşturulan, sürdürülen ve koru-
nan ötekileştirme, kendisini yeniden üret-
mek adına da yeni kimlikler var eder ve 

hem toplum/devlet bazında hem de birey-
sel platformda ilerleyebilir. Ötekileştirme 

ve ötekileştirilenin “biz” olması noktasında 

en yaygın görüşlerden biri “biz” kimliği 

üretimi esnasında aslında grup içi üyelerin 

neler paylaştığından ziyade, dışarıda bıra-
kılanların özellikleridir. Diğer bir deyişle, 

grupların veya kalabalıkların kimliklerinin 

en büyük özelliği öteki olmamalarıdır 

(Hobsbawm, 1996: 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bir kişinin belli bir gruba ait oluşunu 
belirleyen şeyin temelde başkaları olduğu 

ne kadar doğrudur; onu kendilerinden yap-
maya çalışan yakınlarının- akrabalar, mem-
leketliler, dindaşlar,- etkisi ve onu dışla-
mak için uğraşan karşı kamptakilerin 

etkisi.” (Maalouf, 2002 :26). Görüyoruz ki 

ötekileştirme yalnızca kişilerin kendilerini 

ifade ettikleri/tanımladıkları kimlikler üze-
rinden işlemiyor. Ayrıca farkına varmalıyız 

ki ötekileştirme başlı başına bir kimlik inşa 

etme aracı olarak da görülebilir. Kimlik in-
şa etme veya kimliği pekiştirme konusunda 
ana aktör devlet ya da birey olabilmektedir. 

Devlet eliyle ötekileştirme aslında bir tür 

“bizdenleştirme” eğilimi olarak da yorum-
lanabilir (http://www.agos.com.tr/oteki-
otekiler-otekilestirme-6341.html). 

Kolaylıkla fark edilebileceği üzere, ulus 

devlet burada kuvvetli bir referanstır ve 

yurttaşlarını ilk olarak milliyet/etnisite üze-
rinden kimliklendirir yani tanımlar. Ar-
dından ise yaratılan “diğer” kimliklerin 

devletin bütünlüğü altında eritilmesi ve 

herkesin biz olduğu bir toplum yaratma 

çabası vardır. Ancak diyebiliriz ki, devletin 

bizdenleştirme çabası farklılıklardan pek 

çok sorun çıkartmakta ve aksi yönde işle-
yerek toplumu oluşturan segmentlerin fark-
larından değişik düzeylerde ötekileştirme 

üretmektedir. Siyasetin de bu noktada 

kimlik siyaseti alt başlığı altında oluşması 

ve çoğunlukla kimlikler arası farklılıkları 

siyasal avantaja çevirmeye çalışmaları in-
kar edilemez düzeydedir. Diğer yandan, 

bireysel bazda ele aldığımızda bireyler 

arasındaki eğitim, kültür, sınıf farklılığı 

gibi sosyal ayrımları keskinleştiren de bir 

ötekileştirme ve kimlik üretimi ile karşı-
laşıyoruz (Hobsbawm, 1996).  

Ötekileştirmenin kimliklere eklemlenerek 

büyümesi ve devam ettirilmesi neredeyse 
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her toplumda görülebilir bir şey olmasının 

yanı sıra her toplumun kimlik üretiminde 

ele aldığı kriterler ve bunlar üzerinden 

yaptığı ötekileştirme farklılık gösterebilir. 

Örneğin, Türkiye özelinde baktığımızda 

ötekileştirilen kimliklerin etnik köken-
lerden ileri geldiği kadar dinsel dayanak-
larının olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat 

daha genel bir yaklaşım ile bu ayrışmanın 

kültürler üzerinden yönlendirildiğini ve 

aktarıldığını söylemek de yanlış bir ifade 

olmayacaktır. Kültür ile aktarılan bazı ba-
kış açıları ve değer yargıları halk arasında 

önyargı şeklinde de ifade edilmektedir 

veya pratik yaşama böyle yansımaktadır. 

“Bu durumda kültür hem doğru ve yanlış 

hem de Bizler ile Onlar arasındaki farkı 

belirleyen kuralları ve normları bir miras 

olarak algılanmaktadır. Bir çocuğun top-
lumsallaşması aynı zamanda çocuğun kül-
türlenmesi; ona ‘Biz böyle yaparız, sen de 

böyle yap ve şu da Onların yaptığıdır, öyle 

yapma.’ denmesidir.” (Baumann, 2006 

:32). Buradan hareketle, kişilerin “öteki” 

hakkındaki görüşleri ve algıları çocuk-
luktan itibaren oluşturuluyor ve kaçınılmaz 

olarak birey ilerleyen dönemde bizzat 
objektif bir algı geliştirmezse de bu yönde 

devam ediyor. Böylece önyargılar da kim-
likler üzerinden yönlendirilmiş oluyor ve 

aslında her insana içkin bazı özellikler –

çoğunlukla rahatsızlık verici olanlar- belli 
kimliklere ithaf ediliyor. Ki bu bakışın 

devamında da öteki olarak tanımlanan 

kimliğin, öteki olan herkeste aynı biçimde 

tezahür ettiği kabul ediliyor ve sonra-
sındaki aksiyonlar bu önkabule göre alı-
nıyor. Diğer bir deyişle, X grubuna men-
sup A kişisi o grubun tüm özelliklerini 

adeta doğuştan taşıyormuşçasına değerlen-
diriliyor. Bu bakış açısının kırılması da 

kolaylıkla deneyimlenebileceği üzere ol-
dukça zor. Tüm bu açının kırılmamasıyla 

birlikte aslında ayrımcılığa maruz kalan 

grupların eşitliğini ihlal etme durumu 

ortaya çıkıyor. Ötekileştirilen bireyler bazı 

açılardan “biz” olanla eşit görülmüyor ve 

aslında temelde bir insan hakkı ihlali ile 

karşılaşıyoruz (Göregenli, 2012 ).  

Ötekileştirmenin bir parçası da faklı kim-
liklere veya kültürlere gösterilen tolerans-
tır. Yapılan ötekileştirmenin ve ayrış-
tırmanın hafifletilebilmesi adına kullanılan 

tolerans gösterme ve hoşgörü referansları 

da ayrımcılığı başka bir boyuta taşıyor. 

Farklı kimliklere tolerans göstermek ifa-
desi aslında ötekileştirme söylemi içinde 

kurgulanmıştır ve sanıldığının aksine iyi 

niyetten uzak, pejoratif bir vurgu taşımak-
tadır. Birine tolerans göstermek aynı za-
manda üstesinden gelinemeyen bir varlığa, 

oluşuma veya olguya zorla katlanmaktır 

(Kaya, 2014 :13). Zira X kimliği zaten 

içselleştirilebilmiş ve normalleştirilebilmiş 

olsaydı, tolerans gösterme edimi en başın-
dan var olmayacaktı. Konuya Zizek’in açı-
sından göz atarsak da diyebiliriz ki tolerans 

kelimesi ve yaklaşımı kültürlere vurgu ya-
parak kimlikler üzerinden gerçekte yapılan 

eşitsizlik pratiklerini maskelemektedir. 
Ötekileştirmeye maruz kalan insanları 

sosyal eşitsizlikler üzerinden değer-
lendirmek yerine kullanılan jargonu 

tolerans/hoşgörü düzeyine indirgemek 

aslında devlet eliyle de oluşturulan ve 

beslenen eşitsizlikleri görmezden gelmek-
tir. Bu şekilde yürütülen bir tartışma yü-
zeysel olmakla sınırlı kalacaktır.  

Peki ötekileştirmeden bağımsız bir toplum 

düşünülebilir mi? Buna verilebilecek yanıt-
lar çok çeşitli olduğu gibi hiçbiri de kesin 

yargılar içermeyecektir. Ötekileştirmenin 

en temelde insanların kimlikleri üzerinden 

ve bu kimlikler arasındaki farkların ayrım-
cılığa dönüşmesi ile yürütüldüğü pek çok 
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çevre tarafından kabul görmüşken, bu yak-
laşımı yok etmek mümkün müdür? Av-
rupa’da tartışmaları dönen, derinlikli çalış-
malar yapılan çok kültürcü söylem bu ko-
nunun neresindedir? Tüm bunlara bakışta 

denilebilir ki, insanlar toplum içinde farklı 

gruplar içerisinde yaşadıklarından, farklı 

kimlikler oluşturmaları ve aradaki farklara 
göre hareket etmeleri kaçınılmazdır. Top-
lum bile başlı başına kendisini “diğer” olu-
şumlardan izole etmiş bir yapıya sahiptir 

çünkü toplum olmak birtakım değerler et-
rafında ortaklıklar oluşturmaktır. Kendi 

benlik halkasını üretmiş bir yaklaşımın di-
ğer kimlikleri ötekileştirmemesini bekle-
mek ütopik olacaktır. Fakat bunun yerine 

tartışmayı şöyle bir noktaya taşımak daha 

olası: Kimlikler arası farklar diğerlerine 

olan düşmanca davranışları ve ötelemeyi 

tetiklemek zorunda mıdır? Thomas 

Eriksen’in bu konudaki bazı düşünceleri 

yol gösterici olacaktır. Örneğin Eriksen’e 

göre bireyin toplum içinde olması eğilimli 

olduğu ötekileştirmenin şiddetini kırabilir. 

Birey hem kadın, hem öğretmen, hem 

anne, hem eş, hem bir suçlu olabilir ve 

aslında bu da bize gösterir ki bireylerin tek 
ve değişmez bir kimliğe sahip olmaları 

imkansızdır. Öte yandan, kişilerin kendi-
lerini tanımlamaları yaşamlarını sürdür-
dükleri zamana göre değişim gösterir. 

Etnik, dini, veya başka temellere dayanan 

kimliklerin kişilerde ağırlık kazanması 

hangi kimlikleri üzerinden ötekileştirmeye 

maruz kaldıklarıyla yakından ilgilidir. Çok 

kültürlülük konusunda ise ana yaklaşım 

toplumların farklı kimliklerden oluştuğu-
nun kabul edilmesi ve bu hususta her 
kimliğe saygılı, hoşgörülü tutumlar geliş-
tirilmesidir. Avrupa’da hem devletler ba-
zında hem de akademik çevrede yay-
gınlaşan ve tartışılan çok kültürlülük 

aslında kendi içinde konsept olarak da bazı 

problematik özellikler taşır. Kimliklere ve 

onlara içkin özelliklere dayanan tüm ay-
rışmanın, bölünmenin ve ötekileştirilmenin 

merkezinde oturan ve sürekli yeni kim-
likler üreterek ve/veya var olanları pekiş-
tirerek hali hazırda devam eden karmaşayı 

körükleyen devletin çok kültürlü bir yakla-
şım belirlemesi ve bu konuda politikalar 

üretmesi kulağa çok da olası gelmiyor. 

Özellikle ulus-devlet özelinde incelen-
diğinde, yurttaşlık verirken belirli kimlik-
leri seçen ve seçtikleri içinde bile ötekileş-
tirme yapan ulus-devletin sağlıklı bir çok 

kültürlü yaklaşım sergilemesi yeterince 

ikna edici değildir. “Dışlama bazı halkları 

‘azınlıklar’a dönüştürdü ve böylece ulus-
devlet ve çok kültürlü proje arasındaki te-
mel sorun ortaya çıktı.” (Baumann, 2006: 

37). 

Ötekileştirme temelde kimlikler üzerinden 

köklense de aslında pek çok dalı var ve 

sosyal bilimin pek çok alanına da giriyor. 

Kimlik politikalarının tartışmalı olduğu ve 

hatta iktidar tarafından yönlendirilip politik 

çıkar sağlamak için kullanıldığı bir süreçte 

ötekileştirme daha da çok tartışılması ge-
rekilen bir konu belki de. Ötekileştirmenin 

temelinde yatan “biz” kavramı ve buradan 

başlayan ayrışma farklı kimliklerden kay-
naklandığı gibi yeni kimlikler üretmek için 

bir yol aslında.  
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Büyük Milletler ya da  
Küçük İnsanlar 

Cansu Yardımcı 

cansuyardimci@gmail.com 

Yaşadığınız ülke ve sahip olduğunuz- ya 
da sahip olduğunuzu düşündüğünüz- ulusal 
benliğiniz bir yana, büyüdüğünüz şehir bile 

bazı konulardaki fikirlerinizi şekillen-
direbilir. Osmanlı Devleti döneminde yıl-
larca Rus ve Ermeni milletlerinin işgal teh-
didine maruz kalmış Erzurum'da büyüyen 

biri olarak Ermeni meselesi benim için 

böyleydi. Çünkü Erzurum'da büyümek 

tarih derslerinde Ermeni mezalimini, Er-
meni çetelerinin nasıl kadın, çocuk ve yaşlı 

demeden öldürdüğünü, köyleri yakıp 

yıktığını, bazı köylerde hala toplu mezarlar 

ortaya çıktığını ve Ermeni soykırımının ba-
zı yalanlar ve abartılar üzerine kurulmuş 

bir iddia olduğunu dinlemekti. Ancak ça-
lıştığı gazete binasının önünde öldürülmesi 

sonucu, aynı yerdeki plakada yazan "Hrant 

Dink burada öldürüldü." gibi basit görünen 

bir cümlede de öyle bir gerçeklik var ki; 

bana yıllar önce o tarih derslerinde his-
settiklerimin aynısını bu cümle de  

hissettiriyor.  

Yıllardır süregelen tartışmalarda iki tarafın 

da haklılığını kabul ettirme çabası söz 

konusu. Türk tarafına göre, bağımsızlık 

için Rusya ile işbirliği yapan ve çeteler 

yoluyla bölgede katliamlar gerçekleştiren 

Ermenilerin I. Dünya Savaşı'na girilirken 
Rusya ile bağlantı kurmamaları için bölge-
den uzaklaştırılmaları gerekiyordu. Vurgu-
lanan nokta ise tehcirin soykırım anlamına 

gelmediği, birçok önlem alınmasına rağ-
men ölümlerin olduğu fakat savaş zamanı 

bunlarla yeterince ilgilenilemediği.
1 Erme-

ni tarafının iddiaları ise Jön Türklerin Pan-

türkizm ideali sonucu azınlıkları Türk-
leştirmeye çalıştığı, tehcirin bunun bir par-
çası olduğu ve I. Dünya Savaşı'nın fırsat 

olarak görülüp yaklaşık iki milyon Er-
meni’nin katledildiği.

2  

Diğer ülkelerin uzlaştırıcı olmaktan çok u-
zak kutuplaştırıcı tutumu da meselenin 

bunca yıldır açıklığa kavuşamamasında ve 

tarafların çatışmalarında oldukça etkili. 

Hrant Dink bir yazısında tavrını açıkça be-
lirtiyor. "Benim geçmiş tarihimin ya da bu-
günkü sorunlarımın, Avrupalar'da, Amer-
ikalar'da, kimi zaman sermaye, çoğu 

zaman da meze yapılması zoruma gidiyor. 

Bu öpmelerin ardında bir taciz, bir tecavüz 

seziyorum. Geleceğimi geçmişimin içinde 

boğmaya çabalayan emperyalizmin, alçak 

hakemliğini, kabul etmiyorum artık."
3 ifa-

deleri yüzyıllar öncesinden beri sömürge 

düzeni kurup yerli halkları acımasızca kat-
leden Avrupa ülkelerine karşı yerinde bir 

eleştiri niteliğinde. 

Yaşananların gerçekliği iki milletin de 

tarih boyunca yaşadığı acıları belgeleyen 

fotoğraflarda ortaya çıkıyor. Erzurum'da 

çekilmiş iki ayrı fotoğraftan biri burada 

katledilen Ermenileri diğeri de Ermenilerin 

içine Türkleri doldurarak yaktıkları bir 

konağı gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı'nın 

web sitesinde aynı doğrultuda açıklamalar 

göze çarpıyor: “Türkiye, Ermenilerin I. 
Dünya Savaşı sırasında çok sayıda masum 

hayata mal olan acısını inkâr etme-
mektedir. Ancak, Savaşa varan dönemde 

ve Savaş sırasında daha fazla sayıda Türk 

hayatını kaybetmiştir. Türkiye, herhangi 

bir grup için bu dönemin trajik sonuçlarını 

küçümsemeden, söz konusu trajedinin tek 

taraflı bir şekilde bir grubun diğerine karşı 

işlediği soykırım olarak takdim edilmesine 

karşı çıkmaktadır.”
4 Böylesi hassas bir ko-

nuda bu açıklama makul görünse de 
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1970’ler ve sonrasında, 31 Türk diplomatı 

ve aile mensubunun Ermeni teröristler ta-
rafından öldürülmeleri ve daha da yakın bir 

tarihte, 19 Ocak 2007'de gerçekleşen Hrant 

Dink suikastı meselenin hala aşırı mil-
liyetçi ideolojiler tarafından provokasyon 

malzemesi olarak kullanıldığının göster-
gesidir.  

 

Türkiye'de yaşayan bir Ermeni olarak 

Hrant Dink hislerini “Ruh Halimdir” yazı-
sında şu sözlerle ortaya koyuyor:  

 Türkiyeliyim... Ermeniyim... ilik-
lerime kadar da Anadoluluyum. Bir gün 

dahi olsa, ülkemi terk edip, geleceğimi 

"Batı" denilen o "Hazır özgürlükler cehen-
neminde kurmayı, başkalarının bedeller 

ödeyerek yarattıkları demokrasilere, sülük 

misali, yamanmayı düşünmedim. Ülkem 

Sivas için ağlarken ağladım. Ülkem 

çeteleriyle boğuşurken, boğuştum. Kendi 

kaderimi ülkemin özgürlüğünü yaratma 

süreciyle eşledim. Şu anda yaşayabildiğim 

ya da yaşayamadığım haklara da beda-
vadan konmadım, bedelini ödedim, hâla da 

ödüyorum. Ama artık... Basının bir takım 
kalemşörlerinin "Bizim Ermenilerimiz" 

pohpohlamalarından da, "İçimizdeki ha-
inler" kışkırtmasından da bıktım. Normal 

ya da sıradan yurttaş olduğumu unutturan 

dışlanmışlıktan da, boğarcasına kucakla-
nılmaktan da usandım...

5 

 

Türkiye'de bir “öteki” olan Hrant Dink, 

2004'te Sabiha Gökçen'in Ermeni kökenli 

olduğunu iddia ettiği bir gazete haberi 

nedeniyle hem hükümetin hem de Ülkü 

Ocakları gibi örgütlerin hedefi oldu. 

Davası devam ederken de gazete binasının 

önünde kurşunlanarak öldürüldü. Soykırım 

iddiaları kanıtlanamasa da, Türk tarafının 

haklı olduğuna karar verilse de, Hrant 

Dink'in ölümü tarihimizde kara bir leke 

olarak kalacak ve vicdanları yaralamaya 

devam edecek.   

Yaşananların vahşetini bir devlete veya 

millete mal etmenin yanlışlığı da ortadadır. 

Ne Ermeni çetelerinin bölge Türklerine 

yaşattığı zulmü, ne de tehcir sırasında 

intikam peşindeki mahalli grup veya 

çetelerin  Ermenilere saldırılarını Türk ve 

Ermeni milletlerinin tümüne mal etmek ve 

onları düşman saymak doğrudur. Ermeni 
soykırımından Türklerin yardımıyla kur-
tulmuş olan Ermenilerin hikayelerinin an-
latıldığı "Beni Kurtaran Türk" projesi 

bunun en güzel örneklerinden biridir. Za-
manında kaçmayı başaran Rehan Ma-
rutyan'ın hikayesini torunu şu sözlerle 

anlatıyor: 

Gevaş’ta Ermenilerle birlikte Türkler, 

Kürtler ve Yezidiler barış içinde, mut-
luluğu ve acıyı paylaşarak yaşarlarmış. 

Osmanlı vatandaşları oldukları için her ay 

vergilerini ödemek durumundalarmış. Za-
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manla bu vergi toplama işi değişmiş, şiddet 
kullanarak toplamaya başlamışlar ve bun-
dan en büyük zararı da Hıristiyanlar 

görmüş. Vergileri toplayan kişiler durduk 
yerde köye gelip Ermenilerin güzel 
çocuklarını,  altınları, halıları ve pahalı 

eşyaları alıyorlarmış. Karşı çıkanları da 

acımasızca öldürüyorlarmış.  Hıristiyanlar 

onların karşısına çıkmaya çok korku-
yormuş. 

Bir gün, vergi toplayanlar gelince annesi 

ve babası anneannemi ve diğer çocukları 

çabucak Türk  komşularının evine gönder-
miş. Çocukların yüzüne kömür sürmüşler, 

saçlarını darmadağın edip tandırın  içinde 

saklamışlar. Evin yaşlı kadını tandırı ka-
patıp üstüne halıları serip masa koymuş. 

Güya yemek  yiyorlarmış. Komşunun ço-
cukları oyun oynadıklarını sanıp ağlamaya 

“Bizim yüzümüze de kömür sürün,  bizi de 
tandıra koyun" diye ağlamaya başlamış. 

Neyse ki askerler bir şey anlamamış.
6  

Belki de en büyük sorun, daha sonra ol-
gunlaşacak olan fikirlerin ilk tohumlarının 

atıldığı bu çocukluk yıllarında tarihin bize 

anlatılış biçimiydi. Kimseyi ötekileştir-
meyen; uyruğu, dini, dili ne olursa olsun 

herkesin yaşama hakkı olduğu düşüncesini 

benimseyen bir anlayış geliştirilebilseydi 

tarihle yüzleşmemiz belki daha kolay 

olabilirdi. Ermeni ve Türklerin bu coğ-
rafyayı bir zamanlar sorunsuzca paylaşan 

iki millet olduğu unutulup yalnızca düş-
manlıkları hatırlanır oldu. 

En azından bizlerin konuya bakışı her yıl 

acaba Obama bu kez "soykırım" söz-
cüğünü kullanacak mı, Eurovision'da Er-
menistan'a 12 puan gidecek mi, Orhan 
Pamuk Nobel'i nasıl hak etti sorularından 

ibaret olmamalı. Ben yine de "büyük 

milletlerin" değil de asıl "birçok küçük 

insanın, birçok küçük yerde, birçok küçük 

şey yaparak dünyanın yüzünü değiştire-
bileceğine"

7 inanıyorum.  
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İSLAMOFOBİ:  
Eski İnanç, Yeni İcat 

 

Elif Güney           

elif.guney@boun.edu.tr 

“Öteki olma”nın hızla yayılan bir formu 

olarak islamofobi, en basit anlamıyla 

“islam korkusu”nu içinde barındır-
maktadır. Öte yandan daha geniş bir 

perspektiften bakacak olur isek, bu kavram 
ön yargılara, ayrımcılıklara, nefret 

söylemlerine ve hatta daha da ilerlemiş 

haliyle nefret suçlarına giden yolun 

başlangıcıdır. İslam’dan çekime güdüsü ve 

bunun bir getirisi olarak müslüman karşıtı 

olma olarak açıklanabilecek islamofobi, 

bugün gerek Avrupa gerekse de 

Amerika’nın kucağında yeni doğmuş bir 

kavram olmaktan ziyade köklerini tarihe 

salmıştır. 

Her ne kadar islamofobi denildiğinde akla 

ilk gelen tarih 11 Eylül 2001 olsada 

kavramın icat edilişini ve bu süreci iyi 

analiz etmek gerekmektedir. İslam ön-
yargısının temelleri İspanya`da Endülüs`ün 

Müslümanlar tarafından fethedilmesine ka-
dar iner. İslamın Avrupa içlerine kadar 

ilerleyişine Franklar, Poitiers Savaşı ile 

sekizinci yüzyılda son verir; bunun üzerine 

Papaz Isadore Pacensis Müslüman ordu-
larını yenen Hıristiyanların yeni kimliğini 

tanımlamak amacıyla Europenses (Avru-
palılar) terimini icat eder.1 Bu kavrama 
karşılık olarak ise İslam bir düşman olarak 

betimlenir ve bu algı yayılır. Daha sonraki 

süreçte karşımıza ilk olarak Haçlı Seferleri 
çıkar. Seferler sırasında  asker devşirmek 

isteyen kilise mensublarının yaptığı pro-
pagandalar, İslam dininin Hristiyanlığa 

karşı tehdit olarak görülmesi üzerine 

şekillenmiştir. Daha önceki zeminin ve 

yapılan propagandaların etkisi ile birbirini 

tanıma fırsatı bulamayan iki ayrı din 

mensuplarının arasındaki ilişki modern-
leşme sürecinin başlamasıyla şekil değiş-
tirir. Özellikle Rönesans döneminde, İslam 

dünyasının literatürü derinlemesine ince-
lenmiş ve iki medeniyet arasında iletişime 

yönelik adımlar atılmıştır. Bu dönemde 

birçok eser çevrilmiş, birçok bilim insanı 

İslam’ı yakından tanımak üzere Müslü-
manların yoğun oldukları bölgelere çeşitli 

ziyaretlerde bulunmuştur. Öte yandan 20. 

yüzyılda karşılıklı diyalogların artması ve 

ulus-devlet olmanın bir getirisi olarak ulus-
lararası arenadaki zorunlulukların etkisi ile 

zemin yumuşasa dahi bu zemin üzerinde 

oluşan beş ana çatlaktan bahsetmek müm-
kündür: Filistin-İsrail Çatışmaları, 1973 

Petrol Ambargosu, 1979 İran Devrimi, 11 

Eylül Vakası ve son olarak IŞİD (Irak-Şam 

İslam Devleti)’in ortaya çıkışı. 

İkinci Dünya Savaşı’nın dünya genelinde 
yarattığı buhranın ardından  -savaş süre-
since de aktif olarak kullanılan- kitle ile-
tişim araçları, 1900’lü yılların ortalarında 
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önemini zirveye taşır. Buna paralel olarak, 

İsrail devletinin 1948’de kurulması med-
yada geniş bir şekilde yer alırken Filistin-
İsrail çatışması da çeşitli etiketlemeler ile 

medyada kendine yer edinir. Bu süreçte 

Araplar “kötü ve gelişmemiş” olarak lanse 

edilirken İsrail “modern” bir toplum ve 

merkez olarak resmedilir. Bu bağlamda 

Filistin-İsrail çatışması bir savaş olmaktan 

ziyade hem politik hem sosyal algıyı 

etkileyen bir araç haline gelir. İlerleyen 

dönemde yaşanan Arap Petrol Ambargosu 

ve petrol krizi ise Arap dünyasına ve 

İslam’a olan bakış açısını etkiler, İslam 

“kötü ve gelişmemiş” olma sıfatlarıyla 

yalnızca Araplara atfedilir ve “kötü, geliş-
memiş” toplumun yaptığı her hareket 

“modern” toplumları ekonomik ve siyasi 

olarak olumsuz etkiler anlıyışı döneme ha-
kim olur. Çeşitli sınırlar içerisinde gelişen 

İslam’a bakış açısı İran Devrimi’nin de 

etkisiyle artık tamamen “kaygı duyulan 

İslam” yoluna girer. Fakat tüm bu süreçte 

1991 yılının etkisi büyüktür, Sosvettler 

Birliği’nin çöküşü ile dünya sahnesi ta-
raflardan birinin çekilişine şahit olur. Bu 

tarih aynı zamanda islamofobi kavramının 

ilk kullanılışına tekabül eder. Psiko-kül-
türel olarak düşmanlara ihtiyaç duymaya 

dair ikna edici argümanlar ve önemli 

miktarda kanıtlar söz konusur2, bu doğ-
rultuda söylenebilir ki “komünist tehdit”in 

bitişi başka bir tehdit ile karşılanmıştır.3 
Bu durumun en açık örneğini ise dönemin 

ünlü siyaset bilimci Samuel P. Hunting-
ton’ın 1993 yılında yayınladığı “Clash of 

Civilizations – Medeniyetlerin Çatışması” 

adlı kitabında bulmak mümkündür. İslam 

ile Batı arasında kaçınılmaz bir medeniyet 

çatışması olacağını varsaymakla Hunting-
ton, soğuk savaşın bu kez Batı ile İslam-
Müslümanlar arasında gerçekleşeceğini 

iddia eder.4 Tüm bu doğrultuda çok açık ki 

islamofobi kavramı tarihsel süreçte ekilen, 

kitle medyası ile de sürülen, günümüzde 
ise yeşeren bir kavram.   

11 Eylül ve IŞİD dönemine gelindiğinde 

ise ilk ve en açık gerçek 11 Eylül sürecinde 

İslam karşıtlığının alenen başladığı ve 

IŞİD’in görünürlüğünün artması ile de bu 

karşıtlığın normalleştirilmesidir. New 

York'taki Dünya Ticaret Merkezi olan İkiz 

Kuleler'e saldırının gerçekleşmesinin  ar-
dından saldırının  Usame Bin Laden lider-
liğindeki El-Kaide örgütü tarafından 

yapıldığı kamuoyuna duyuruldu ve baş-
layan bu yeni süreçte  George W. Bush 

başkanlığındaki ABD önce Afganistan'ı 

ardından Irak'ı işgal etti. Bu süreç boyunca 

Müslümanlara karşı işlenen nefret suç-
larında artış gözlemlendi. İslam ile terör 

kavramlarının yan yana kullanılırlığının 

artması  geçtiğimiz yıllarda yaşanan Arap 

Baharı süreci ile de pekişerek İslam dün-
yası üzerindeki gözleri arttırdı. Yaşanan iç 

karışıklıklar islam dininin özüne atfe-
dilirken yakın bir süreçte IŞİD’in sahneye 

çıkması, Avrupa’da sağın  hızlı yükselişi, 

artan şiddet eğilimi ile de birleşerek bugün 

islamfobinin neden doruk noktasına ulaş-
tığının cevabı olmuştur. 

Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını 

İzleme Merkezi’nin (EUMC) “Avrupa Bir-
liği’nde Müslümanlar: Ayrımcılık ve İsla-
mofobi” üzerine Avrupa Birliği’ne üye 
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devletlerde yaşayan Müslümanların duru-
mu hakkındaki raporu; Avrupa’da yaşayan 

Müslümanların çalışma, eğitim, barınma 

alanlarında ayrımcılıkla karşılaştıklarını 

belgelemektedir. Rapor üye devletlerde 

İslamofobik olayların Müslümanlara karşı 

sözlü tehdit ve fiziksel saldırılara vardığını 

vurgulamakta ve üye devletlerde ay-rım-
cılık ve ırkçılıkla mücadeleye yönelik 

eylemler konusunda da önerileri sıra-
lamaktadır. Bunlardan bazıları; İslamofobi 

ve ırkçılık olaylarının kaydedilmesi ve de-
netlenmesi, üye devletlerde sosyal bü-
tünleşme ve katılım politikalarının uygu-
lanması, istihdam tedbirlerini teşvik, ırkçı 

olmayan bir toplum için siyasi partilerin 

harekete geçirilmesi, Avrupalı Müslü-
manların kamu hayatına daha etkin ka-
tılımının sağlaması ve medya ile ilgili 

çeşitli tedbirlerdir.5 Yine aynı doğrultuda 

Amerika’da ve Avrupa’da yayınlanan ra-
porların vardığı ortak sonuç dindarlığa 

karşı önyargıların arttığı, İslam’a yönelik 

korkuların da diğer dinlere göre daha fazla 
olduğudur. Bu noktadan hareketle söyle-
nebilir ki hiç kuşkusuz İslamofobi’nin 

Müslümanlar üzerinde sosyolojik, psiko-
lojik ve ekonomik yönden olumsuz etkileri 
vardır. Müslümanlar, idari makamlarda 
görev almaktan dışlanmakta ayrıca iş 
bulma konusunda, eğitim ve sağlık 

hizmetlerinden faydalanma konusunda da 
ayrımcılığa tabi tutulmakta ve günlük 

yaşamlarında sözlü yahut fiziksel saldırı ve 

mülke zarar verici eylemlere muhatap 
olmaktadırlar. 

Diğer yandan İngiltere’de Runnymede 

Trust adlı kuruluşun 1997’de hazırladığı 

“Islamophobia: A Challenge for Us All” 

isimli raporda İslamofobi’nin günümüzde 

mevcut olmasını toplumda hakim görüşlere 

dayandırır. Rapora göre, İslam günümüzün 

ihtiyaçlarını karşılayamayan, irrasyonel, 

şiddet içerikli, ayrıştırıcı bir din olması 

yaygın bir görüştür; bu sebeplerden ötürü 

İslam siyasi ve askeri çıkarlar için kul-
lanılan siyasi bir ideolojidir algısı ve 

Müslümanların Batı kültürünü eleştirisinin 

hiçbir değeri yoktur algısı yaygındır. Bu 

bakış açısına sahip kitlelerce Müslüman 

karşıtlığı ve düşmanlığı doğal ve nor-
maldir.6 

Söylenebilir ki, islamofobi kavramının 

görünürlülüğünün artması İslam’a karşı 

duyulan korku sanki makul bir düşün-
ceymiş gibi yansıtılmasını tetiklemekte ve 
Müslümanlara duyulan düşmanlığı normal-
leştirmektedir. İslamofobi’nin yükselişi ve 

İslam’ın ve Müslümanların “ötekileşmesi” 

uluslarası alanda kimsenin uzun vadede çı-
karına olacak bir eylem değildir. Yapılması 

gereken “ifade özgürlüğü”nün önemini, de-
ğerini ve kapsamını anlatacak girişimlerle 

birlikte nefret söylemlerinin ve nefret suç-
larının kaynaklarının saptanmasıdır. Bu gi-
rişim gerek İslam dinine gerekse de diğer 

dinlere karşı hukuksuzlukları azaltacak ve 

birçok kitleyi “öteki” olmaktan kur-
taracaktır. 
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Bir Ötekileştirme 

Biçimi Olarak: 
Heteroseksizm ve Homofobi 

Serdar Yetkin  
yetkinserdar@gmail.com 

İçinde bulunduğumuz patriarkal düzenin 

“Erkek” olanı yüceltip ve çeşitli mekaniz-
malarla ona ve karşısındakine sürekli ola-
rak yerini hatırlatan üretimi aslında bize bir 

karşıtlıklar dünyasında olduğumuzu göster-
mektedir. Eril/dişi, Erkek/Kadın, Homo-
seksüel/Heteroseksüel gibi kavramlar sa-
dece birbirinin karşısında durmamakta, ay-
nı zamanda birbirini beslemekte ve tekrar 

üretmektedir. Bu kavramların sıfatları ise 

kimi zaman; güçlü/güçsüz, yöneten/yö-
netilen, rasyonel/romantik gibi; kimi za-
man da iyi/kötü, normal/anormal, tercih 

edilen/tercih edilmeyen şeklinde nitelen-
dirilmektedir. Asıl olarak “ben”i ve “biz”i 

tanımlarken “öteki”yi de tanımlamış ol-
maktayız ya da tam tersi “öteki” yani 

“ben” olmayan kendimizi tanımlamalarken 

en büyük unsuru oluşturmaktadır. 

Öteki, iktidarlar tarafından her zaman dü-
zen bozan ya da düzen bozma potansiyeli 

olanlar olarak görülmüşlerdir. “Ben” ve-
veya “biz” ne kadar düzeni, istikrarı, top-
lumsal normlara uyanı ifade ediyorsa; “öte-
ki” de o kadar düzen bozanı, istikrarsızlığı 

ve toplumsal normlara uymayanı ifade 

etmektedir. Bir başka deyişle, “ben” ve 

“biz” güvenli olan ise “öteki” de tehlikeli 

olandır. 

Ötekileştirme kavramını incelerken unu-
tulmaması gereken şey, Judith Butler’ın 

kitabına da verdiği ad olan “Cinsiyet Be-
lası”dır. Toplumsal cinsiyet, cinsel fark-
lılığın doğallaştırılmasına karşı koymak çin 

1970’li yıllarda geliştirilmiş bir kavramdır. 

Cinsiyet, kadın ve erkek arasındaki ana-
tomik farklılıklara atıf yaparken, toplumsal 

cinsiyet feminen ve maskülen arasındaki 

toplumsal sınıflandırmalara referans verir. 

(Lloyd 2007:28) 

Kadın ve erkek arasındaki anatomik fark-
lılıklar nedeniyle, iktidarların en çok da-
yandığı nokta; erkek ve kadının birbiri için 

yaratıldığı ve üremenin bir amaç olarak 

görülmesidir. Bir yandan kadının anne 

kimliğini sabitleyen üreme, diğer yandan 

cinselliği karşı cinsle sınırlandırır. Üre-
meye yönelik bu erkek-kadın uyumu, top-
lumsal cinsiyet kimliklerine dayatılan uy-
gun cinsel yönelim biçimi altında hete-
roseksüelliğin doğallaştırılmasına neden o-
lur. Bu da heteroseksüelliği doğal olan, 

normal olan, toplum için iyi olan yaparken; 

heteroseksüel olmayanı doğal olmayan, a-
normal, toplum için zararlı bir konuma 

koyar. Heteroseksüel olmayanı ötekileş-
tirir. Heteroseksüel norma uymayan kişiler, 

suçludurlar, doğal değildirler, hastadırlar, 

yozlaşmışlardır; salgın hastalık ve zehir sa-
çarlar; aileyi, devleti, doğal düzeni ve in-
sanlığın geleceğini tehdit ederler. (Baird 

2004:72) 

George Weinberg’in 1972’de yayımlanan 

“Society and the Health Homosexual” adlı 

kitabında, homofobi; “eşcinsellerle aynı or-
tamda olmaktan duyulan korku” şeklinde 

tanımlanmıştır. Daha sonraları, Mark 

Freedman homofobi için “eşcinsellere kar-
şı aşırı bir öfke ve korku tepkisi” tanımını 

getirmiştir. Yazar Audre Lorde ise 1978’de 

daha derin bir yaklaşım öne sürerek; ho-
mofobiyi kişinin kendi cinsinden birine 

karşı duyduğu aşktan korkması ve bu yüz-
den başkalarında bu duyguyu gördüğünde 

nefretle karşılaması olarak tanımlamıştır 

(Baird 2004:54). Görüldüğü üzere homo-
fobi, aslında ötekiden ya da içimizde olan 
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bir ötekiden kaçışı temsil eder. Bu kaçış 

herkesin dünyasında farklıdır fakat aslında 

toplumsal mekanizmalarla desteklenir ve 
yeniden üretilir. Heteroseksizmin yüceltil-
diği ve çoğunluk olduğu ataerkil bir düzen-
de heteroseksüel olmayan birey her zaman 

öteki olmaya mahkum bırakılmıştır. Konu 

erkek homoseksüelliğine geldiğinde ise 

olay çok daha ciddi bir boyuttadır çünkü 

erkek eşcinselliği; iktidarını kaybetmek, 

yani “erkekliğini” kaybetmektir. Bu ne-
denle heteroseksüelliğin abartıyla dene-
yimlenmesi, kendi erkekliğini sanki haya-
tının amacıymış gibi yaşamak anlamına 

gelmekte ve eşcinsellik “iğrenç” bir konum 

olarak ötekileştirilmektedir. 

İktidarların öteki olanı yaftalamakta kul-
landığı metodlar çok ilginçtir. Örnek ver-
mek gerekirse, ABD hükümeti, komünist 

ajanları ve sempatizanları ortaya çıkarmak 

amacıyla 1950-1955 yılları arasında kendi 

çalışanlarını, silahlı kuvvet mensuplarını 

ve bazı başka kişileri tararken, siyasi fi-
kirleri cinsel faaliyetler ile ilişkilendirmeye 
çalışmıştır ve komünist olmasından şüp-
helenilen birçok kişi eşcinsel olmakla da 

suçlanmıştır. The New York Times, 

1950’deki bir sayısında şöyle bir habere 

yer vermiştir: “Son yıllarda cinsel sapıklar 

devletimizin içine sızdılar. Bu kişiler belki 

komünistler kadar tehlikeliler.” (Baird 

2004:67) 

 

Ötekileştirilen bireylerin toplum içinde gö-
rünür olabilmesi ve kendini ifade ede-
bilmeleri de bir hayli güçtür. Susmak ve 

susturulmak zaten başlı başına bir baskı 

unsuruyken, görünür olmak adına teşhir e-
dilmek veya görünür olurken “öteki” yaf-
tası yemek ve bununla yaşamaya mahkum 

edilmek bu sistemin ceza mekanizmasıdır. 

Örneğin; homoseksüel bir erkeğin çev-
resini açılması her ne kadar kendisini daha 

iyi ifade edebilmesi, bir özne olabilmesi i-
çin gerekliyse de, dayatılan toplumsal cin-
siyet baskısı ve daha sonradan yafta-
lanacağı “ibne”, “oğlan”, “top” gibi sıfat-
larla onu bir özne olmaktan çıkarıp nesne-
leştirmektedir. Bu dayatılan zorunlu sus-
kunluk, bireyin içine kapanmasına, belki 

de hiçbir zaman kendini tam anlamıyla ifa-
de edebilecek bir özne olamamasına yol a-
çacaktır. Nitekim, öteki olanın bir özne 

olarak varolmasının önü kesilecektir. Öteki 

olan ne kadar “ben” olana, “normal” olana, 

çoğunlukta olana, toplumsal normlara uy-
gun olana yaklaşıyorsa, o düzeyde yaşa-
masına izin verilmektedir. Bu noktadan 

baktığımızda, toplumsal normlardan en u-
zak olan trans bireyler, en fazla öte-
kileştirmeye ve bununla birlikte şiddete 

maruz kalan kesimdedirler çünkü onlar en 

“uç”noktadadırlar.  

Sayısal verilere göre; eşcinsellik dünyanın 

en az 70 ülkesinde yasadışıdır. Eşcinsellik 

İran, Afganistan, Suudi Arabistan, Mori-
tanya, Sudan ve Yemen’de ölüm cezası ge-
rektiren bir suçtur. İran’da yılda tahminen 

200 kişi cinsel yönelimi nedeniyle idam 

edilmektedir (Baird 2004:18). Bu korkunç 

gerçek, durumun ne düzeyde olduğunu 

göstermektedir. Öteki olmak, farklı olmak-
tan ziyade gerçek anlamda düşman olmaya 

kadar gidebilmektedir. Homofobinin ne 
denli boyutlarda olduğu bu örnekten an-
laşılabilir.  
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Her ne kadar eşcinselliğin bir hastalık o-
larak görüldüğü zamanlardan bir yönelim 

olarak görüldüğü zamanlara gelmiş olsak 

da, toplumsal düzeyde ve pratiklerde bu-
nun bu kadar rahat söylenebilecek bir olgu 

olmadığının farkında olmalıyız. Toplumsal 

cinsiyet kavramı hayatın her alanında 

karşımıza çıkmaktadır. Sen kadınsın doğru 

dur, iyi anne ol, evinde otur, yemeğini yap; 

sen erkeksin evine ekmek götür, kadın gibi 

kırıtma, erkek adam ağlamaz. Bu ve bunun 

gibi binlerce örneği bize dayatarak ve tek-
rar tekrar üreterek toplumsal cinsiyet, bizi 

belirli kalıplara sokmaya çalışmaktadır. Bu 

kalıplardan, önyargılardan kurtularak ve 

“ben” – “öteki” ilişkisini geliştirerek ku-
rulu toplumsal normların üzerine çıkıl-
malıdır.  

Kendi gözlemlerime dayanarak, “Gezi Par-
kı Direnişi” ve sonrasında toplumsal ya-
pının belli bir kesiminin nasıl değiştiğinden 

bahsetmek istiyorum. Heteroseksüel olma-
yan bireylerin “Gezi” öncesindeki görü-
nürlüğüne baktığımızda aslında şu anki gi-
bi bir görünürlük olduğundan bahsede-
meyiz. Peki “Gezi”de ne oldu da bu denli 

bir görünürlük artışına neden oldu? Her ne 

kadar zaman değiştikçe LGBTİ’lerin görü-
nürlüğü artsa da “Gezi Direnişi”nde olan 

ve toplumsal yapıyı bu denli etkileyen pra-
tik, “ben” ve “öteki”nin buluşmasıydı. 

Farklı kesimlerden insanlar; liberallerden 

anarşistlere, kürtlerden LGBTİ’lere, 

pazarda limon satandan ofisinden gelenlere 
kadar toplumun birçok kesiminden insanlar 

orada tek bir platformda birleştiler. Belki 

de ilk kez karşılaştı bu insanlar ama bu 

karşılaşma bize çok şeyi gösterdi. “Ben” o-
lan “öteki” olanı gördü. Onun düşün-
celerini dinledi. Onu duydu. Belki de ilk 
defa aslında o kadar da “öteki” olmadığını 

anladı. İşte bu yüzden ötekileştirmenin te-
melinde yatan “ben” ve “öteki” arasındaki 

boşluk yok edilmelidir. “Öteki”nin de bir 

özne olduğunun farkına varılması bu sü-
recin çözümündeki en büyük unsurlandan 

biridir. Hegemonik ataerkil düzenin da-
yattığı heteroseksizme karşı çıkarak öte-
kinin öznelliğini savunmak, ortak karşı-
laşma alanlarını arttırmak ve aslında ho-
moseksüelliğin değil homofobinin bir top-
lumsal hastalık olduğunu kavramak bu top-
lumsal belayı çözmemizde bizlere yardım-
cı olacaktır. 
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“İnsanlık erildir ve erkek kadını kendisi 

için değil, erkeğe göre tanımlar; kadın 

özerk bir varlık olarak görülmez... Erkek 
kadına referansla değil, kadın erkeğe 
referansla tanımlanır ve farklılaştırılır. 

Kadın rastlantısal olandır, özsel olana 

karşıt özsel olmayandır. Erkek öznedir 

(ben), mutlak olandır, kadın ise öteki 
cinstir” (Beauvoir 1993a:17)” 

Kadın olmanın ne demek olduğunu an-
lamaya çalışırken, kadının hala erkeğin 
sahip olduğu fiziksel şartlara eşit şekilde 
ulaşmadığı (maaş, eğitim, sağlık), erkekle 
aynı sosyal adalet ve kurallar düzeninde 
yaşamadığını (hukuk, okul, aile), erkekle 
aynı derecede hayatın her alanında temsil 
edilmediğini (iş, kamu, devlet) ve kız 
çocuklarının tüm bu ötekileştirmeyi içsel-
leştirerek büyütüldüklerini hatırlayalım ve 
buradan devam edelim. 

Kadının ötekileştirmesi tarih boyu pek çok 
soruna ve adaletsizliğe yol açtı ama bu 
yazının konusu tek tek tüm ayrımcılıkları 
incelemek değil kadının özel alan ve 
kamusal alandaki rolünü bu eksende ya-
şadığı en hafif kelimeyle sorunları, kadının 
ötekileştirilmesi üzerinden tartışmak. Bu 
noktada kadının ötekileştirilmesi, alanların 
toplumsal cinsiyet ekseninde dağıtılmasına 
eşdeğer. Bu dağılımı kırma çalışmaları, 
kadının toplumun her alanında özür di-
lemeden var olması talebiyle ilerlerken bir 
yandan da toplumsal alan içerisinde kadına 
özel alanlar yaratma talebi doğuyor. Bu 

talebin bazı gruplara faydalı yanları da var 
ama kesin çizgiler ve farklılıklarla ikiye 
ayrılmış ve toplumsal cinsiyet rollerini 
özümsemiş bir toplumdan kadınların ve er-
keklerin ortak noktalarının, ortak fıt-
ratlarının vurgulanmasının arzulandığı bir 
topluma geçişte bu tarz alanlar sorunlara 
yol açabiliyor. Bunun dışında cinsiyetsiz a-
lan istemenin transseksüel bireylerin kim-
liklerini güvenli ve rahat yaşayabilmeleri 
boyutunda da önemli bir katkısı var. 

Mona Domosh ve Joni Seager “Putting 
Women in Place: Feminist Geographers 
Make Sense Of the World” adlı eserlerinde 
alanın cinsiyet bakımından nasıl tanım-
landığını ve bu tanımlamaların nasıl içsel-
leştirildiğini ve toplumsal cinsiyet rollerine 
nasıl yansıdığını yazarlar. Ev yani özel a-
lan kadınla özdeşleşmiş ve kadının var 
olmasının normal karşılandığı alan olarak 
gelişmiştir. Toplumsal alansa erkeklere 
aittir. Erkekler güçlü ve baskın oldukları 
için sokakların, kulüplerin, okulların, dev-
letin sahibidir ve kadınların onların a-
lanında bulunması bir çeşit haneye tecavüz 
olarak tanımlanır. Bu noktada erkekler 
haklı olarak sokaktaki kadınları doğal gör-
meme ve onu kendi alanlarından gön-
dermek için meşru müdafaaya başvurmak 
zorundadır. İngilizcede fuhuş yapan ka-
dınlar için kullanılan “streetwalker” ke-
limesi bu fikrin bir yansımasıdır. Yü-
rümemesi gereken sokaklarda yürüyen ka-
dın tabii ki de en düşük ihtimalle hafif 
meşrep ama büyük olasılıkla fahişedir. 
Erkekler tarafından gelen her türlü mü-
dahaleyi hak eder ve ister. Bu yüzden ta-
cize uğrayan bir kadına giysileriyle bu 
tacizciyi davet edip etmediğini sorabiliriz. 
Erkeklerin dünyasına girmeye cüret etmesi 
zaten başlı başına bir hatayken, üstüne 
üstlük bir de erkeklerin doğasındaki ilkel 
arzuları dürtücü biçimlerde giyinmiştir. 
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Masum olması elbette beklenemez. Ma-
sumiyetin kadında aranan bir özellik ol-
ması ve giyimi ya da davranışları üze-
rinden meşrulaştırılmaya çalışılması başlı 
başına problematiktir ama bunu başka bir 
sefere bırakalım. 

İşte böyle bin bir damgaya ve dışlamaya 
rağmen bir şekilde toplumsal alanda ken-
dine yer açmaya çalışır kadın, bireysel ve-
ya kollektif olarak. Geleneksel olarak ye-
rine getirdiği ev içi sorumluluklarının iş 
olarak sayılmaması bir gerçektir ama ça-
lışan kocası için rahatlatıcı bir yuva ve 
çocuklar için düzenli bir çevre sağlayarak 
topluma destek olur ve annelik rolüyle 
değer kazanır. Sonra bu rol yetmemeye 
başlar. İş yerinde açtığı yer patronluk değil 
sekreterliktir. Hem yeni gelişen şirketlerde 
kadının narin ve kibar piyano çalan ellerine 
uygun bir iş icra edip üretim sistemine 
katkıda bulunur hem de konumu erkeklere 
uygun olan işlerden daha aşağı ve maaşı 
daha az olduğu için ataerkil toplum içi 
rahat bir şekilde bu alanı kadınlara açar. 
Kadın, annelik doğasına uygun öğret-
menlik ve hemşirelik hizmetlerini yerine 
getirir ama profesörlük ve doktorluk gibi 
prestijli meslekler erkeklere ait olarak 
kalır.  

 

Olumlu açıdan bakarsak bu küçük adımlar 
aslında büyük bir tabloyu anlatır. Kadının 
sokaklarda olması normalleşmeye baş-
lamıştır. Bazan kendisine daha da büyük 
alanlar yaratan kadınlar çıkar ve kadın 

rolleri adım adım değişir. Fikirlerin dün-
yasında kadınları görmeye, kadınları duy-
maya başladığımızda kadının öteki rolü 
daha da derinden kırılır. Kamusal alanlarda 
bir araya gelip, düşünüp, fikirler üretip, 
toplum için en iyisini ve en doğrusunu 
bulmaya çalışan erkeklerin kalesi olan 
düşünce hayatında kadınlar rol aldıkça, 
öteki imgesi çatlamaya başlar. Erkeğin 
dediğini makinede yazan kadın bir adım 
atmıştır ucuna kendi fikrini siyasi arenada, 
kitaplarda, dergilerde, düşünce kulüp-
lerinde ifade eden kadın bu adıma bir yeni-
sini ekler. Toplumsal alanın bu boyutuna 
da girer. Tabii bir yandan ne kadar iyi bir 
anne olduğu veya ne kadar düzgün gi-
yindiği konusunda durmadan yılmadan 
devam eden bir baskı onu takip etse de bir 
önceki yüzyıla göre öndedir.  

Bu dönemlerden kadına ait alan argü-
manları devreye girer. Kadına kendi 
alanını vermenin ihtiyacını ilk fark eden-
lerden biri Virginia Woolf’tur. 1929 tarihli 
“Kendine Ait Bir Oda” kitabındaki maka-
lelerinden birinde kadının yaratıcılığının 
düşük olmasını, maddi açıdan erkeklere 
göre daha fakir olmasına, toplumun ondan 
herhangi bir eser üretmesini bekleme-
mesine, buna karşı durmasına ve toplumun 
kadınlara yaratıcılık için alan yarat-
mamasına bağlar. Yani kadının kendine ait 
bir yeri ve geliri olmasını yaratıcılığın ön 
şartı olarak sunarken, kadın o günkü şart-
larda eli kalemi bağlı bir konumda olduğu 
içindir ki bu fikirden yola çıkan 70’lerin 
feministleri kadına özel alanlar ve sadece 
kadınları dahil eden gruplar yaratmak ister-
ler. Kız kardeşlik ve kadınların birbirine 
kenetlenmesi, ayrımcılıklara karşı savaşma 
yolu olarak ortaya çıkar ve başarılı olur. 
Kız okulları ya da benzeri kurumların 
özellikle kadınları geliştirme ve leydiler 
üretmek yerine hakları konusunda eğitme 
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amacı güden versiyonları, amaçlarında ka-
dın-erkek karışık grupların yapabilece-
ğinden daha ileri seviyelere ulaştılar. 
Bunun bir uzantısı olarak sadece kadınların 
dahil olabildiği eylem ve fikir toplulukları 
hala var ve bilinçli bir şekilde iktidar sahibi 
erkekleri düzeni değiştirme savaşlarında 
çeşitli sebeplerle istemiyorlar.1 Ama tüm 
konuların hep beraber tartışıldığı platform-
lar da mümkün. Erkeklerin de kendi erkek-
liklerini anlamlandırmaya çalıştığı ve bunu 
ötekileştirdiği kadınla nasıl insan olma 
noktasında buluşabileceğini arayarak sür-
dürdüğü alanlar da var.  

Tüm bu düşünsel alanların dışında kadını 
ve erkeği ayırmak istediğimiz mekanlar da 
var. Bu yazın en popüler konularından biri 
olan Antalya’da belediyenin kadınlara özel 
plaj açması da bu tartışmaların başında 
geliyor. Bu plaj ne Türkiye’de ne de 
dünyada bir ilk ama kadın-erkek, kız-
erkek, fıtrat, taciz gibi noktalardan yük-
selen ve devletin bazı kurumlarının ka-
dınlar ve erkekleri okullarda, yurtlarda, 
minibüslerde ve çeşitli kamusal alanlarda 
ayırmak için gösterdiği çabalar ekseninde 
doruğa çıkan Türkiye’de kadın sorunsalı 
açısından sinirlerin çok gergin olduğu bir 
noktada ortaya çıktı plaj meselesi.  

Genel yapısını anlatmak gerekirse bu plaja 
ve benzeri plajlara erkekler ne çalışan ne 
de tatilci olarak giremiyor. Erkek çocuklar 
da sadece belirli bir yaşın altındalarsa 
annelerine eşlik edebiliyorlar ki bu yaş 
benzerlerinde dokuz. Kadın plajları için 
verilen argümanlar genelde muhafazakar 
kesimlerden geliyor ve “bedenlerini er-
keklere teşhir etme mecburiyeti olmadan 
denize girme hakkı”’nı2 savunuyor ka-
dınların. Avrupa’da özellikle onur, töre ve 
ahlak kodlarına Türkiye’nin de yakın ol-
duğu Akdeniz ülkelerinde de benzeri 

plajlar var ve çıkış noktaları bizdeki argü-
manlara yakın: kadının bedenini hiç 
değilse tatilde erkeklerin rahatsız edici 
bakışlarından koruması ve kafasını bunlara 
takmak zorunda olmaması. Tabii dini, 
muhafazakar boyutu da var. Özellikle Ku-
zey’deki örneklerinde geleneksel olarak 
ayrı olan göllerin ve benzeri yüzme yer-
lerinin kadın-erkek ayrı kullanımı devam 
edebiliyor. Tabii bunu büyüyen helal 
turizm kültürünün bir parçası olarak gören 
geniş bir yatırımcı kitlesi de mevcut.3  

Helal turizm Türkiye’de de gelişmekte 
olan bir sektör. Özellikle İslami kaygı-
larından dolayı ve bu yaşam tarzını 
benimsedikleri için erkeklere açık alan-
larda mayo ve bikiniyle denize giremeyen 
ve ailesi sahilde eğlenirken kendisi ya 
haşemayla köşede oturmak zorunda kalan 
ya da hiç denize giremeyen kadınları 
hedefliyor bu programlar. Erkekler ve 
kadınlar aileler için tasarlanmış yerler dı-
şında ayrı ayrı havuz ve denize giriyorlar. 
10 yaş civarındaki veya daha büyük ço-
cukların karşı cinsin alanına girmesi yasak.  

Erkekler de kadınlar plajını destekler ni-
telikte argümanlar veriyorlar ve dine 
uygunluk noktasına kendi bakış açılarını 
ekliyorlar. “Bir Müslüman erkek gözünü 
haramdan sakınması ve kaçırması ile de 
yükümlüdür. Vücudunun kapanması gere-
ken yerlerini açan bir kadın günah işlediği 
gibi, bu yerlere bakan erkek de günah 
işlemiş olur. Buna göre karma bir plaja, 
kıyıya veya havuza giren erkek ya göz-
lerini kapatacak -ki, bu olamaz- veya 
istemeyerek de olsa gözüne devamlı çıplak 
vücutlar çarpacak ve bundan dolayı rahat-
sızlık duyacaktır.”4 Yani plajlar aslında bu 
sistemde üçe ayrılıyor: karma, sadece ka-
dın ve sadece erkek. 
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Tüm bu argümanların ortak noktası aslında 
insanların seçtikleri dinin gereğini ve 
kurallarını sorunsuzca yaşamak istemesi. 
Bunların yurtdışındaki argümanlarla ke-
siştiği nokta da erkeklerin bakışları, daha 
doğrusu erkeğin bikinili, mayolu ya da 
çıplak gördüğü kadına bakma hakkını ken-
dinde görmesi, onu bakışlarıyla rahatsız 
edebilmesi ve bir adım ileriye gidince belki 
de ona attığı her bakış cinsellik dolu ol-
duğu için düzgün bir muhafazakar 
Hristiyan veya Müslüman olamaması. 
Devlet vatandaşlarının tercih ettikleri ideal 
hayata karışmamak ve o hayatı yaşa-
malarını evrensel haklara ve hukuka zarar 
vermeyecek çerçevede sağlamakla yü-
kümlü olduğu için aslında bu talepler gayet 
makul. 

Ama bu ataerkillik ve onu içselleştirmiş 
İbrahimi dinler bazlı bir yaşayışın kadın ve 
erkeği toplumsal alanda ayırma taleplerinin 
bir bakış açısından kadın erkek ayrımını 
güçlendirdiği gerçeğini değiştirmiyor. Özel 
plaj açılarak bakılan bir obje olan kadın 
kendi alanına hapsediliyor ama bakan 
bakmaması gerektiğini ve kendi bakışına 
hakim olup kadını üstündeki kıyafetten 
veya kıyafetin olmayışından bağımsız ola-
rak ya da bir et yığını olarak görmemesi 
gerektiğini anla(ya)mıyor. Kadının giyimi 
teşhircilik olarak nitelendirilebiliyor bu 
düzlemde ve asıl sorun belki de teşhir-
ciliğin nötr değil negatif bir anlam taşı-
ması. Kadın kendi vücudunu sergileme 
hakkına sahip olmuyor böyle bir düzlemde, 
bilakis kendini sergilemek isterse bile ya 
erkek gözünün tacizine isteyerek ve bilerek 
açık hala geliyor ya da ahlaksız diye 
yaftalanmayı hak ediyor.  

Başka bir önemli nokta da kadın-erkek ayrı 
plajların yaygınlaşmasının aslında insan-
ların zihninde kadını ikiye ayırabileceği 

olasılığı: kadınlar plajına giden ve karma 
plaja giden. ”Bu plajı tercih etmeyen ka-
dınların vücudunu sergilemekten imtina 
etmeyen birer hafif meşrep olarak görül-
mesi söz konusu olabilir”5 Mahalle baskısı 
diye bir sosyal olgunun hakim olduğu top-
lumumuzda bu durumun ortaya çıkma-
yacağını düşünmek, özellikle muhafazakar 
ideolojiyi savunan ve yaymaya çalışan bu 
hükümetin döneminde biraz fazla optimist. 
Pek çok aile sıcak bakmasa da komşuların / 
aile büyüklerinin baskılarıyla veya yönlen-
dirmeleriyle bu plajları tercih etmek zo-
runda kalabilir. Bu durumda karma plajda 
ailecek oturacak olan kişiler, baba-oğul ve 
anne-kız olarak ayrılmak zorunda kalacak-
lardır. Çocukların kafasına yerleşecek olan 
imgeler bellidir. 10 yaş dolaylarından son-
ra artık kız çocukları cinsellik barındıran 
ve babalarından/kocalarından başka erkek-
lere namahrem olan kadınlara dönüşmeye 
başlamışlardır. Erkekler ise artık kızlara 
cinsellik içermeyecek şekilde bakabilme 
yetilerini kaybetmişlerdir. Onların bakışları 
namahremi kapsamamalıdır. Böyle büyü-
yen çocuklardan kadın ve erkeklerin sa-
dece arkadaş olabilecekleri ya da aslında 
insan olma noktasında aynı oldukları değil 
farklı üreme organları yüzünden farklı 
türler oldukları algısının yerleşmesi 
normaldir. Her zaman böyle gelişir demi-
yorum ama zaten İbrahimi dinler de bu 
normali kabul ettikleri için aslında 
doktrinleriyle gelecek nesillerini bu şekilde 
yetiştirmeleri kaçınılmazdır. Kızlı-erkekli 
yurtları ve evleri basan ya da bu hayat 
tercihlerini ifşa edip, ahlaksızlıkla itham 
eden insanlar bu doktrini savunan kişilerin 
arasındadır. Evrensellik iddiası olan bir 
kültüre bu kadar içselleştirdikleri bir ahlak 
anlayışını başkalarına dayatmamaları ge-
rektiğini anlatmakta başarısız olduğumuzu 
görmek için Bülent Arınç’ın kadınlar 
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kahkaha atmamalı önerisini ya da LGBT 
bireylerin pek çok yerde hakarete uğ-
rayarak, sapkınlar olarak adlandırılmalarını 
örnek vermek yeter.  

Bir noktadan da (hetero)seksist düzeni boz-
madan devam ettirmek demek kadına özel 
plajlar, kamusal alanlar, erkeklerin gö-
zündeki masum kız kötü kadın ikili ya-
pısını bozmamak demek. Kısaca erkeklerin 
baskın olduğu rejimde onları memnun eden 
yapıyı iyicene içselleştirmek demek. Bir 
noktadan da toplumun bir kesiminin be-
nimsediği değerleri hayatta kalma alanı 
yaratmak demek ve bu kesimdeki ka-
dınların taleplerine kulak vermek ve sadece 
onların özgürlüklerini sağlamak demek. 
Başka bir açıdan da aslında toplumun öte-
kileştirilen ve zulme uğrayan bir kesimi 
için cinsiyet ekseninde bölünmüş bir hayatı 
zorlaştırmak demek. Transseksüeller için 
kadınlar tuvaleti “bir tür ayrımcılık hatta 
faşizm”6 olabiliyor yeri geldiğinde. “Bir 
LGBTİ’nin cinsiyetli bir tuvalette, örneğin 
erkek vücudundaki cinsiyetsiz queer bir 
bireyin erkekler tuvaletinde yaşayacağı 
zorbalığı hepimiz hayal edebiliyoruzdur.”7 
Kamusal alanı cinsiyetli olarak bölmeye 
devam ettikçe, zorbalık alanları çoğalacak 
ve güçlenecek. Petra L. Doan “The tyranny 
of gendered spaces – reflections from 
beyond the gender dichotomy“ yazısında 
trans bir kadın olarak adapte olma sü-
recinde yaşadığı problemlerden ve iş ye-
rinde kadınlar tuvaletini kullanma talebini 
cinsiyet değiştirme ameliyatı olana dek 
gerçekleştirememesinden bahseder. Kamu-
sal alanı kadın erkek diye ayırırken biz pek 
Türkiye’de tartışmamış olsak da bu mev-
zunun önemli bir boyutunu transseksüel 
hakları oluşturur. Boğaziçi Üniver-
sitesi’nde de dilekçesi verilen cinsiyetsiz 
tuvalet talebi bu açıdan gerçekten önemli-
dir. 

Yazıyı bitirirken argümanlarımı yeterince 
geniş bir çerçeveden vermiş olmayı 
umuyorum. Bir başka temennim de pek 
çok insanın hayatını zorlaştıran, bir çok-
larını manevi olarak yoran bu keskin, ikiye 
ayrılmış, kısıtlayıcı cinsiyet rollerinin ö-
nemini kaybetmesi ve insan olduğumuz ve 
bu sebeple eşit olduğumuz, bu yüzden de 
farklılıklarımızı yaşama ve yaşatma hak-
kına sahip olduğumuz ideallerin değer ka-
zanması. 

Notlar: 
1. http://www.sosyalistfeministkolektif.or
g/feminizm/feminizme-giris/288-eyleme-
erkekler-neden-gelmemeli.html 
2. http://www.taraf.com.tr/yazilar/hidayet
-sefkatli-tuksal/plaj-mi-utanc-duvari-mi/22708/ 
3. http://www.theguardian.com/world/20
06/aug/04/italy.travelnews 
4. http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/
HayrettinKaraman/erkekler-plaji/55690 
5. http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/
OzlemAlbayrak/bir-kamusal-alan-tartismasi-
kadinlar-plaji/55683 
6. http://www.yenisafak.com.tr/yazarlar/
HilalKaplan/kadinlar-tuvaleti-fasizm-
midir/55623 
7. http://www.haberartibir.com.tr/lgbti/bo
gazici-universitesinde-cinsiyetsiz-tuvalet-
talebi-h21747.html 
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Ötekileştirmenin         

En Sistematik Hali: 
Gettolar 

Ali İhsan Akbaş 
ihsan.akbas@boun.edu.tr 

Temel psikoloji kuramları bize gösteriyor 

ki insandaki ‘’ben’’ kavramı beraberinde 

‘’ben olmayan’’, ‘’biz’’ kavramı ise ‘’biz 

olmayan’’ kavramlarını beraberinde geti-
riyor(1). Bu demek oluyor ki insanlar 
olarak yaşadığımız her anda, doğamız ge-
reği, karşımızdakini ötekileştiren ve ken-
dimizi ayrı tutan bir noktadayız. Bu 

noktada, kişinin kendisine verdiği değeri 

ve hayatta kendisine biçtiği rolü başkaları 

için düşünmemesi, beklenebilir bir durum. 
Bu durumun bir seviye üstü ise kendilerini 

‘’biz’’ olarak ifade eden insan top-
luluklarının, ‘’diğer topluluklar’’ adı altın-
da sınıflandırdığı diğer insan gruplarıyla 

ilgili düşünceleri ve onlara olan tutumları 

olarak bahsedilebilir. İşte bu sayımızda 

üzerinde durduğumuz ve geçen zaman 

içinde kendisine yüklenen anlam gereği o-
lumsuz bir çağrışıma sahip olan öte-
kileştirme kelimesi ve aksiyonu, bireylerin 

veya insan topluluklarının kendisi ya da 

kendileri gibi olmadığını düşündükleri di-
ğer kişi ve topluluklara olan tutumları ve 

bu tutumların gereği olarak toplumun her 

katmanında onları farklı bir noktada ko-
numlandırmalarından kaynaklı oluşa-
bilecek potansiyel temel veya sosyal hak 
mahrumiyetlerini içeriyor. Diğer bir de-
yişle ötekileştirmenin kötü yüzü bize 

kendisini en açık olarak bu mahru-
miyetlerde belli ediyor.  

Toplumsal olarak homojenize olmuş insan 

gruplarının, kendilerinden olmayan diğer 

insan gruplarına farklı yaklaşmaları fikri 

kesinlikle yeni değil. Eski Yunan me-
deniyeti toplumlarında yaşayan insanlar 

Asya’daki göçebe kabilelerin geneline, 

muhtemelen bu kabilelerin dillerindeki tek-
rar eden ve anlamsız bulunan birtakım 

kelimelerden dolayı, barbar adını ver-
mişlerdi(2). Barbar kelimesi kendi içinde 

küçümseyici bir anlam barındırmanın yanı 

sıra, nitelediği topluluklar için ‘’mede-
niyetsiz, ilkel, geri kalmış’’ anlamlarını da 

taşıyordu. Şu an bile, yaklaşık 2500 yıl 

sonra, barbar kelimesinin ilintili olduğu an-
lamlar için değişmiş diyemeyiz. Homojen 

toplumlarda bahsedilen ‘’ben’’ ve ‘’biz’’ 

kavramları, bu toplumların içinde yaşadığı 

halde adı geçen kavramlar dahilinde ta-
nımlanamayan ve genelde azınlığı oluş-
turan insan grupları için çoğu zaman 

tehlikeli olmuştur. ‘’Ben’’ kavramının 

tamamen silinmeye ve yerine ‘’biz’’ kav-
ramının yerleşmesine çalışılan faşist dü-
zenlerde bu durumun, devletler tarafından 

‘’biz’’ içinde tanımlanamayan insan grup-
ları için son derece sistematik ayrımcı-
lıkları kapsayacak önlemler alınmasına ka-
dar vardığını görüyoruz. Gerçekten de fa-
şizm dendiğinde aklımıza gelen tüm 

düzenler, kendi yurttaşları için bireysellik 

karşıtı propaganda yürütmekle beraber, 

temsil etmedikleri insan grupları için son 

derece sert, yıkıcı ve ağır ayrımcılık poli-
tikaları izlemişlerdir. Faşist düzenleri, ken-
dilerini oluşturan bireysel aygıtları (asıl 

temsil edilenler) dikkate almadan bü-
tünüyle bir insan vücuduna benzetecek 

olursak, bu düzenlerin içinde yaşayan ve 

asıl tebaya ait olmayan azınlıklar çoğu 

zaman o vücutta meydana gelmiş is-
tenmeyen birtakım parçalar (ur, sivilce vs.) 

olarak tasvir edilir. Kitleselliği esas alan 

faşist düzenlere göre bu parçalar olabilecek 

en kısa zamanda tasfiye edilmeli ve ideal 

vücut bir an önce meydana getirilmelidir. 
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Tüm bu durum bize en açık şekilde gös-
teriyor ki ötekileştirme sadece bireysel 

değil, aynı zamanda toplumsal bir sorun 
olma potansiyeli taşımaktadır.  

Homojenize olmuş ve faşist eğilimler 

gösteren toplumlardaki azınlık tasfiyesinin 

nihai ayakları gettolar ve gettolaşmadır 

diyebiliriz. Getto kelimesi, kendisine İtal-
yanca’da hayat bulmuş bir kelime. 
‘’Ghèto’’ ismi, ilk olarak 1516 yılında 

Venedik’te, hukuki ve fiili ayrışmaya tabii 

tutulan Yahudilerin kentin kalan 
nüfusundan tecrit edilerek yerleşmeleri a-
macıyla inşa edilen bir mahalleye ve-
riliyor(3). Kelimenin atık ya da çöp 

anlamına gelen ‘’ghet’’ kökünden geldiği 

de tahminler arasında(4). Geçen yıllar 

içinde gettolar tüm Avrupa’ya yayılıyor. 

Tarih bize, Avrupa’daki yerel kent 

yetkililerinden Avusturya imparatoru V. 
Charles’a kadar çeşitli yöneticilerin, 16. ve 

17. yüzyıllarda Yahudiler için Roma, 
Frankfurt, Prag ve diğer şehirlerde de 

gettolar kurulmasını emrettiklerini söy-
lüyor. Bu noktada, tarihte gettoların a-
ğırlıklı olarak Yahudiler ile iliş-
kilendirildiği söylenebilir. Gerçekten de 

gettoların getirdiği sistematik ayrımcı-
lıkların ceremesini en fazla çeken insan 

topluluklarından birinin Yahudiler ol-
duğunu dile getirirsek yanlış olmaz. Av-
rupa’da devrimler yüzyılı olan 19. yüzyıl 

ve 20. yüzyılın başlarında gettolar ve 

gettolaşma ile ilgili önceye göre kayda 

değer bir farklılık yaşanmıyor. Hatta 
yayılan demokrasi, insan hakları, kanun 

önünde eşitlik gibi idealler doğrultusunda 

gelişen fikirler gettolarda yaşayan in-
sanların koşullarının bir nebze de olsa 

iyileşmesine neden oluyor denebilir. Ancak 

özellikle 20. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra 

Avrupa’da yükselen Yahudi karşıtlığı, fa-
şist diktatörlerin Avrupa’nın çeşitli 

ülkelerinde iktidara gelerek faşist ve ırk-
çılığa dayanan sosyalist düzenler kurmaları 

(Bkz. Nazi Almanyası), azınlıklar için zor 

günlerin başladığının habercisi oluyor 

adeta. Özellikle Almanya’da iktidara gelen 

Hitler ve fikirleri, toplumdaki azınlığı 

oluşturan başta Yahudiler olmak üzere çin-
geneler, homoseksüeller, zihinsel engelliler 

vb. insan topluluklarının kaderleri için son 

derece etkili bir dönüm noktası. Azınlık 

olan bu insanlara karşı yapılan sistematik 

propaganda, ırkçılık ve ayrımcılık onların 

nihai bir çözüm olarak gettolara ka-
patılmasıyla son buluyor. Bu insanların 

gettolardaki yaşama şartları son derece dü-
şük seviyeleri izliyor. Ayrıca bu öte-
kileştirilen azınlıkların kötü kaderi gettolar 

dahilinde de son bulmuyor. İkinci Dünya 

Savaşı sırasında, 1941 sonları, Heinrich 

Himmler tarafından hayata geçirilen ‘’ni-
hai çözüm’’ kapsamında o dönem büyük 

ölçüde Almanya hakimiyetinde olan Av-
rupa’da tüm gettolar kaldırılıyor ve bu 
gettolarda yaşayan insanlar son derece 

büyük çaplı bir kıyıma tabi tutuluyor. Nazi 

Almanya’sında yapılan bu kıyımlar büyük 

bir sistemlilik içinde uygulanıyor. Get-
tolarda yaşayan insanlar ya yakın bir 

yerlerdeki kitle mezarlarında kurşuna di-
ziliyor ya da trenlerle katledildikleri ölüm 

merkezlerine gönderiliyorlar(5). Avrupa 

genelinde yaşanan tüm bu getto vahşetleri 

savaşın ardından yapılan çalışmalarla gün 

ışığına çıkarılıyor.  
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Hem Almanca hem Letonya dilinde, çiti 

geçmeye ya da Riga gettosunda kalanlarla 

irtibat kurmaya çalışanların öldürül-
eceğini belirten duyuru. 1941–1943, Riga, 
Letonya  

Getto Çeşitleri ve Tarihsel Gettolar 

Getto kavramını sistematize eden Nazi 

Almanya’sında 3 çeşit getto vardı: kapalı 

gettolar, açık gettolar ve imha gettoları. 

Avrupa’nın genelinde inşa edilen gettoların 

en büyüklerinden biri de Polonyadaydı. 

Varşova Gettosu, yaklaşık 1.3 mil kare bir 

alana sahipti ve içine 400.000’den fazla 

insan sığdırılmıştı. Bunun yanında Lodz, 

Krakow, Bialystok, Lvov, Lublin, Vilna, 
Kovno, Çestokova ve Minsk şehirlerinde 

de gettolar kurulmuştu(6). Bu gettolarda 

haddinden fazla insan yaşıyor ve bir kısmı 

sağlıksız yaşam koşulları nedeniyle ha-
yatlarını henüz herhangi bir ölüm kampına 

gönderilmeden kaybediyorlardı. 

Getto gerçeğinin yaşandığı tüm bu kötü 

durumlar 20. yüzyılın ilk yarısında savaşın 

bitiminden sonra son bulmuş gibi görünse 

de işin aslı pek de öyle değil. Dünya 

üzerinde var olan ötekileştirmenin somut 

halleri olan gettolar ve gettomsu yapıları 

oluşturan nedenler, başta insan zihninden 

olmak üzere, günlük hayatımızdan yok 

olmadan medeniyetlerin bu ağır yükün 

altından kalkması pek olası görünmüyor. 

Yakın zamana kadar ABD’de var olan 

siyahi insanlara yönelik ayrımcı politikalar, 

çağımızın modern devletlerinin, bilim ve 

sanayide ne kadar ileri olurlarsa olsunlar, 
üzerlerine kuruldukları idealleri yan-
sıtmakta ve onları uygulamakta hala 

zorlanıyor olduklarının göstergesi. Küçük 

yaşlardan itibaren toplumun her kat-
manında ayrımcılığa maruz kalmış, toplu 

taşıma araçları da dahil olmak üzere tüm 

özel ve kamusal alanlardan dışlanmış 

bireylerin, tenlerinin rengi, ırkları, dinleri 

vs ne olursa olsun bozuk bir psikolojiyle 
yetişecekleri ve kendilerini çevreleyen 

maddi ve manevi gettoların tahak-
kümünden kurtulmak için her yola 

başvurmaya çalışacakları su götürmez bir 

gerçek olarak karşımıza çıkıyor. İçinde 

yaşadığımız yüzyılın ‘’modern’’ gettoları 

çoğunlukla insanların zihinlerinden öteye 

gidecek yaşama alanlarına sahip olmasalar 
da karşımıza çıkan gerçek manada get-
tolaşmış yerleşim birimleri de yok değil. 

Bu tür kısıtlanmış alanlardan bahsetti-
ğimizde akla ilk gelen örnek Dünya 

tarihinin en ironik ve çarpıcı gerçekle-
rinden biri olarak kabul edilebilecek Gazze 
kenti. Yıllardır devam eden bir savaşın 

sorumluluğunu sonuna kadar omuzlarında 

hisseden kent, bir zamanların Varşova 

Gettosu gibi küçük bir alana sıkışmış ve 

yüz binlerce insanla ‘’istif edilmiş’’ bir 

getto olarak nitelenebilir. Şehrin içinde 

yaşayan insanların yaşama koşullarının 

ağırlığı, aynı eski gettolardaki gibi, 

özellikle dış saldırılar esnasında son derece 

yıkıcı bir hale bürünüyor.  

Gettolar ve gettolaşmış alanlar sadece ta-
rihe mal etmekle işin içinden çıka-
mayacağımız, modern zamanlarda da var 

olan bir gerçeklik. Yazının girişinde de 

bahsedilen durumda olduğu gibi insan 

zihinlerindeki ‘’ben’’ ve ‘’öteki’’ kav-
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ramlarının çeşitli yollardan manipüle e-
dilmeye çok müsait olmasından dolayı öte-
kileştirme problemi ve bu problemin ya-
rattığı somut gerçekliklerin çözümü son 

derece ciddi bir analiz ve efor sarfiyatı 

gerektiriyor. İçinde bulunduğu noktaya 

gelene kadar son derece ağır badireler at-
latmış olan dünyamızın bu eforu sarf 

edebilecek noktada olup olmadığı ise 

üzerinde ayrıca durulması gereken ve, ne 

yazık ki, birçok insanı kötümser olmaya 

sürükleyen bir soru olarak zihinlerdeki ye-
rini alıyor. 
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Ötekileştirme 

Tartışmalarına Ekolojik 

Bir Bakış 

Erdem Selvin              
erdem.selvin@yahoo.com 

 

 

Ekoloji yeni bir toplumu tahayyül etmesi 

bakımından toplumsal dinamikler ile 

doğrudan ilişki içerisindedir. İnsanın do-
ğayı ötekileştirmesinden tutun da insanın 

birbirine karşı yabancılaşması ve birbir-
lerine karşı şiddet mekanizmalarının baş-
langıç noktası sayabileceğimiz bir anlayış 

olarak ötekileştirme sürecine dahil olduğu 

bir toplum formuna karşı duruş olarak eko-
loji, ötekileştirme tartışmalarına doğrudan 

bir giriş yapmaktadır.  

Ekolojik hareket, ilk olarak Karl Marx’ın 

Kapital’i yazdığı yıllarda temellerini bul-
muştur. Endüstrileşmeye karşı bir tutum 

içeren ekolojik hareket aynı zamanda anti-
otoriter bir tavrı da içinde bulun-
durmaktadır. Nasıl ki devletlerde otoriter 

uygulamaları devlet gerçekleştiriyor ise, 

doğada otoriter olan insan-merkezci yak-
laşımdır. 1960’lara kadar insanların doğa 

ile barışık, doğa için yaşama şeklinde 

gerçekleştirdiği ekolojik hareketler tam bir 

manifesto halini ise 60’lı yılların getirdiği 

özgürlükçü ortamdan almıştır. Hippi ha-
reketi ile başlayan ‘insanların batılı-
laşmamış, endüstrileşmemiş başka bir ha-
yat arayışı’ ile gelişen ekolojik hareket 

yayın kısmında da ilk eserlerini yine bu 

yıllarda vermiştir. Buna örnek olarak 

Rachel Carson’ın 1962 yılında kaleme 

aldığı Silent Spring (Sessiz Bahar) isimli 
romanı verilebilir. Doğa ile barış halinde 

yaşama arzusu taşıyanların başlattığı bu 

hareketin ana motivasyon kaynaklarından 

biri de gittikçe derinleşen ve tehlikeli, geri 

dönülemez sorunlar yaratan ekolojik kriz-
lerin, her alanda yaşanan ekolojik tahri-
batın eko-anarşizmi körüklemesidir.  

İnsanların doğayı ötekileştirmesi konusunu 

birçok noktadan ele alabiliriz. İlk çağlarda 

insanların doğaya bağımlılıklarının azal-
ması, doğayı kontrol altına alabilme yeti-
lerinin artması ve özellikle endüstrileşme 

ile başlayan süreç, insanın doğaya hakim 

olabileceği düşüncesini geliştirmesi bakı-
mından önemlidir. Burada altı çizilmesi 

gereken uygarlığın hiyerarşik gelişimidir. 

İnsan, doğayı ötekileştirerek, yaşam dön-
güsü içinde onun bir parçası olduğu ger-
çeğini zaman içinde unutmuştur. Doğanın, 

Marx’ın deyimiyle, modifiye edilerek in-
sanların kullanacakları bir meta haline 

dönüşmesi, insanların kendilerini doğa 

üzerinde söz sahibi olacakları bir konuma 

yerleştirmeleri yani kısaca, insan ve doğa 

arasındaki güç ilişkileri doğanın öteki-
leştirilmesine aracılık etmiştir. Bu güç iliş-
kilerinin bir başka göstergesi de gelişmiş 

ülkelerin kendi vatandaşlarının daha uzun 

süre  doğayı sömürmelerinin meşru kılın-
ması için doğayı ötekileştirecek bir 

anlayışın hakim olmasıdır. Ötekileş-
tirmenin temel prensiplerinden bir tanesi 
insanların zihinlerinde makbul olan kav-
ramının oluşmasıdır. Bu açıdan doğanın 
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makbul olanı işe yarayan ve insanların 

hizmetine sunulmuş olandır. Dini kurumlar 

dahi bu düşünceyi desteklemekte ve ku-
rumlar arası işbirliği ile insan-merkezci 
anlayış çağlardır yeniden üretilmektedir. 

İnsan ile doğa arasındaki ayrışma da bu 

sayede tamamlanmaktadır.  

Konunun bir başka boyutu da ekolojik 
hareketlerin kökenleri üzerinedir. Dün-
yada yaygın olarak, ekolojik tavır daha çok 

sol görüşlerce benimsenmektedir. Dünyada 

ve ülkemizde de örneklerini gördüğümüz 

Yeşiller Hareketi ve Gezi Parkı 

eylemlerinden sonra parti programlarını 

ekolojik bir perspektifte geliştiren siyasal 

partiler bu sol akımlara örnek olarak 

verilebilir. Ekolojik kaygıların yanında 

cinsiyet özgürlüğü ve eşitliğini de savunan 

bu akımlar toplumsal ve siyasal çoğul-
culuğu desteklemektedir. Kimi yazarlar 

çoğulculuğu Birleşik Devletler’deki anla-
mıyla siyasal liberalci (Burada kastedilen 
anlam ayrımı Avrupalı devletlerin ve Amerika 

Birleşik Devletleri’nin siyasal liberalizm 

tanımlarının farklı olmasıdır.  Avrupalı devlet-
ler ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu düşün-
ce sisteminde siyasal liberalizm sol ya da 
demokratik sol bir kanatta yer alırken, Birleşik 

Devletler’deki siyasal liberalizm tanımı daha 

çok sağ kanatta yer almaktadır. ) bir dü-
şüncenin ürünü olarak ele alıp öte-
kileştirmeye karşı duruşların aslında bu 
düşünce sisteminden beslendiğini iddia 

etseler de Birleşik Devletler’deki anla-
mıyla siyasal liberalci düşüncenin eko-
lojik hareketlere ne kadar destek verdiği 

tartışılması gereken bir konudur. Burada 

ekoloji ile çevrecilik arasında kesin bir 

uçurumdan söz edilebilir. Ekoloji, daha 

çok doğa ile barışık, doğa için düşün-
cesinin hakim olduğu bir alanken, çev-
recilik, çok daha insan-merkezcidir. Çevre-
cilik, insanların yaşadığı bölgelerin korun-
ması, insan sağlığına uygun üretim yapıl-
ması ve hatta üretim sonucunda oluşan kir-
liliğin kâra getirdiği kısıtlama göz önünde 

bulundurularak yapılan kâr-zarar grafikleri 
ile karşımıza çıkan, göze hitap eden, pey-
zaj mimarisi ile özdeşleşmiş ve şehirlerde 
aradığımız (bkz. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı) bir anlayıştır. Fakat ekolojik hare-
ket, siyasal anlamda çoğulculuğu ‘yeni bir 

toplum formu’ inşa ederek başarmayı a-
maçlar. Bu yeni toplum, tarihte örneklerini 
gördüğümüz komün tarzı yaşayış şekille-
ridir. Burada yeni bir ahlaki vizyon ortaya 
konarak ötekileştirmenin her biçiminden 

arındırılmış insan ilişkileri amaçlanmak-
tadır. Ekolojik hareketin radikal bir bi-
çimde doğa ile bütüncül bir yaklaşımı sa-
vunması doğanın bir parçası olarak gör-
düğü insanoğlunu da ötekileştirmeden kap-
sayıcı bir yaşam formunu benimsemesini 

sağlamış ve toplum içindeki insanların hi-
ziplere ayrılmasını da yine bu yolla en-
gellemiştir. Aynı zamanda karar alma me-
kanizmalarına doğrudan ve eşitlikçi katılım 

bağlamında ekolojizmin demokrasiye yeni 

bir alternatif sunduğunu da açıkça gör-
mekteyiz. Demokratik ekolojiye verilebi-
lecek en iyi örneklerden bazıları eko-köy 

projeleri ve ekolojik direnişlerin orga-
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nizasyon biçimleridir. Fakat bilinmesi 

gereken bir başka nokta, ekolojik-toplum 
bakış açısının devletsiz düşünebilmeyi ve 

üretebilmeyi amaçladığı, yani yeni bir top-
lumsal sözleşmenin devlet erklerinden a-
rındırılmış bir biçimde kazanımıdır. Bura-
da karşımıza çıkan ekoloji – siyaset çeliş-
kisi ötekileştirmenin dışında irdelenmesi 
gereken önemli bir tartışmadır.  

Eko-köy projelerinden hareketle, ekolojik 
bir toplum düzeninin, yerel yönetimleri ve 

yerel kooperatifleri güçlendirerek yerinden 

yönetim anlayışının egemen olduğu bir 

yaşama şekli sunduğunu söylemek gerekir. 

Kentlerin eko-cemaatlere ayrılarak eko-
sistemlere uygun tasarlanmasını öneren bu 

akım, özyönetim ve özeylemlilik gibi kav-
ramları içinde barındırmaktadır. Özgürlüğü 

ve insan – doğa arasındaki diyaloğu temel 

alan ekolojik hareket böylece, öte-
kileştirmeye karşı bir duruş elde etmek-
tedir.  

 

 

Ekolojik hareketlerin ötekileştirme ile bir 
başka bağlantısı ise, bu hareketin men-
suplarının geçmişte ötekileştirmeye maruz 

kalanlar olduğudur. Ötekileştirilen bireyler 

ve toplumlar farklı birçok şiddet türüne 

maruz bırakılmışlar, birçok alanda işgale 

uğramışlardır. Topraksızlaştırılan ve mülk-

süzleştirilen bu topluluklar toplumsal bir 

hareket olarak ekolojizmi savunmaya baş-
lamışlardır. Bunun dışında, ekolojik üretim 

yapmayı tercih eden tarım kooperatifleri, 

eko-köyler ve ekolojistler günümüzde dahi 

yukarıda bahsedilen şiddet türlerine ve öte-
kileştirmelere maruz bırakılmaktadır.  

Sonuç olarak; ekolojizm, ötekileştirmeye 

karşı demokrasi arayışlarında alternatif bir 

durak olmaktan çok yeni felsefi ve ahlaki 

tartışmaların odağı olarak gündelik yaşam 

hakkında söz söylemekte, sosyal dina-
mikler üzerine etki etmekte ve gelecek a-
kımlara öncülük etmektedir. Bu bağlamda 

ötekileştirme biçimlerine karşı duruşlara da 

çok önemli bir örnek teşkil etmektedir.  
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Doğu ve Batı Ayrımının 

Kısa Tarihçesi 
 

Ebrar Ş. Küçükaşcı 

ebrarsahika@gmail.com 
 

Doğu-Batı ayrımı hem günümüzde hem de 

tarihsel süreçte en çok kullanılan ayrım-
lardandır. İlk bakışta coğrafi bir ayrım gibi 

görünse de aslında Doğu-Batı ayrımının 

arkasında tarihsel bir söylem yatmaktadır. 

Bu söylem günümüzde Oryantalizm adını 

alır. Oryantalizm kelimesi ilk olarak 

1779’da İngiltere’de kullanılmıştır (Güner, 

2008). Sonrasında tüm Avrupa’da kullanıl-
maya başlanan bu kelime aslında bir imaj 

oluşturmayı amaçlayan bir söylemdir.  Bu 

imajın Doğu’nun esas yüzünü mü göster-
diği; yoksa sadece Doğu’nun bir yansıması 

üzerine mi kurulduğu ise tartışmalı bir ko-
nudur (Güner, 2008). Oryantalizm konu-
sundaki en büyük çalışma Edward Said’e 

aittir. Said’e göre “Oryantalizm Batı’nın 

üstünlük kurma taktiği, Doğu üzerinde 

otorite kurma çabasıdır” (Said, 1998). Bu 

açıdan bakıldığında Oryantalizmin aslında 

olanı yansıtmaktan çok, siyasi bir amaç 

uğruna kullanıldığı görülür. 
 

Oryantalizmin bir söylem olarak 18. Yüz-
yılın sonlarında doğduğu kabul edilse de, 

fikri gelişimi bunun çok daha öncesine da-
yanır. Oryantalizmin temelinin dayandığı 

Doğu-Batı ayrımı aslında Hristiyanlık-
Müslümanlık ayrımından kaynaklanmıştır. 

Özellikle Haçlı Seferleri ile bu dinsel ay-
rımın hatlarının belirlendiği görülür. İki 

taraf da bu savaşlara kutsal bir anlam 
yüklemiştir. Müslümanlar açısından bu sa-
vaşlar cihad uğruna yapılırken, Hıris-
tiyanlar için kutsal savaş niteliği taşı-
maktadır. İlerleyen yüzyıllarda Osmanlı 

Devleti’nin özellikle İstanbul’un Fet-

hi’nden sonra yükselişe geçmesi, o za-
manın Avrupası’nı Doğu hakkında araş-
tırma yapmaya itmiştir. 14. yüzyılda 

Avrupa’nın Doğu hakkında bilgi edinmek 

için özellikle Osmanlı Devleti ile etki-
leşime geçmeye çalıştığı görülür. Bu bilgi 

edinme halk tabanlı değildir. Daha çok 

devletin üst kademesindeki insanların Do-
ğu’yu anlamaya çalıştığı görülür. Ancak 

devletin üst kademesindeki insanların da 

bunu objektif olarak yaptığı söylenemez. 

14. yüzyıl ve 18. yüzyıl arasında fikri ge-
lişimini tamamlayan Oryantalizm, 18. 

yüzyılın sonlarına doğru yolunun sömür-
gecilikle kaynaşması ile dünya siyasetinde 

etkin rol almaya başlamıştır.  

Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi’nin 

etkisiyle Avrupa 18. yüzyılda gücünü art-
tırmış ve bir zamanların parlayan yıldızı 

olan Osmanlı Devleti’ni geride bırakmıştı. 

Bu dönemde eskisinin aksine gelişen bir 

Avrupa ve gerileyen bir Osmanlı Dev-
leti’nin varlığı dikkat çeker. Bu noktada 

esas mesele özellikle Britanya’nın Sanayi 

Devrimi ile birlikte artan hammadde ve 
pazar ihtiyacıdır.  

Britanya için bu ihtiyacı karşılamada en 

elverişli alanlar şüphesiz Hindistan ve Orta 
Doğu topraklarıydı. Britanya 18. yüzyılda 

Avrupa’nın en güçlü devletiydi. Fransız 

Devrimi’nin etkisiyle Fransa’nın Britanya 

ile başa çıkamayacak konumda olması ve 
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Britanya’nın bir ada devleti olmasından 

dolayı Avrupa’daki iç karışıklıklardan en 
az derecede etkilenmesi Britanya’nın 

önünü açan en büyük faktörlerdendir.  

Sanayi Devrimi ile hızlı üretime geçen 

Britanya’nın zamanla artan hammadde ve 

pazar arayışı onu öncelikle Hindistan’a 

yöneltmiştir. Bölgede özellikle 17. yüz-
yılda etkinliğini arttıran Britanya için 

Hindistan, İkinci Dünya Savaşı’na kadar 

en büyük sömürgeydi. İngiliz Doğu Hin-
distan Şirketi bu sömürgecilik hareketinde 

en önemli kuruluştur. Bu şirket ile Britanya 

kolonileri ve denizaşırı ticareti kontrol 

etmeyi hedefliyordu. 

Britanya’nın Hindistan üzerindeki et-
kinliğini arttırdığı sıralarda, Fransa’da 

Devrim’in getirdiği kaos ortamı son bul-
muştu. Fransa’nın tekrar Avrupa’da et-
kinliğini arttırmak istemesi, onu da sö-
mürgecilik faaliyetlerine itmişti ve Fransa 

da aynı Britanya gibi Doğu’ya yönelmişti. 

Napolyon’un 1798 yılında Mısır’ı işgali 

bunların ilkidir. Ancak Fransa Mısır’ı iş-
galde başarılı olsa da elinde tutmayı ba-
şaramamış ve 1801 Paris Barış Senedi ile 

Mısır’dan geri çekilmek zorunda kalmıştır. 

Fransa daha sonra başta Cezayir olmak ü-
zere Tunus ve Fas’ta da sömürgecilik 

faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Fransa’nın sö-
mürgecilik faaliyetlerinde kendine has bir 

tarzı vardı. Örneğin, Cezayir’de “kendi i-

çinde eritme” yöntemi kullanılmıştır. Bu 

yöntem ile Cezayirliler Fransızlaştırılıyor 

ama asla bir Fransız’ın sahip olduğu hak-
lara sahip olamıyorlardı. İkinci sınıf yurttaş 

olarak kabul ediliyorlardı (Nurlu, 2002). 

Jean Paul Sartre, Frantz Fanon’un Yer-
yüzünün Lanetlileri adlı kitabının ön sö-
zünde Fransız sömürgeciliğinden şu şe-
kilde bahseder: “Sömürgelerdeki şiddet ey-
lemlerinin yegane amacı bu esir insanları 

el altında bulundurmak değildir; onları in-
sanlıktan uzaklaştırmaktır. Onların gele-
neklerini silip atmak için her şey ya-
pılacak, dilimiz onlarınkinin yerini alacak 

ve yerli kültür top yekün imha edilecektir. 

Salt bedensel yorgunluk onları kendinden 

geçirecek; aç̧ kalacaklar, hasta düşecekler 

ve eğer şevk adına bir şey kalırsa korku 

meseleyi noktalayacaktır” (Fanon, 1961). 
Fransa Cezayir halkını tamamen yok e-
dememiş olsa da onları büyük ölçüde et-
kilemiştir. Günümüzde Cezayir’de en çok 

kullanılan dillerden biri Fransızcadır. Ay-
rıca edebiyat, sanat gibi konularda da 

Fransız etkisi göze çarpmaktadır.  

Britanya Hindistan’dan sonra sanayi-
leşememiş ve ekonomisi çökmekte olan 

Osmanlı Devleti, İran gibi devletlerin 

topraklarında sömürgecilik yaptığı görülür. 

Lord Evelyn Baring Cromer’ın Mısır’da 

uyguladığı yönetim politikası Britanya’nın 

sömürgecilik anlayışını çok iyi simgeler. 

Lord Cromer 1841’de Britanya’da doğdu 
ve askeri akademide eğitim gördü. Daha 

sonra 1872 ve 1876 yılları arasında Hin-
distan’da İngiliz Valisi’nin sekreterliğini 

yaptı. Bu süre zarfında sömürgecilik fik-
rine olan aşinalığı arttı. Eğitimi sırasında 

birçok yabancı dil öğrendi. Bu diller ara-
sında Arapça olmamasına rağmen 1877’de 

Mısır’a atandı. Burada olduğu süre bo-
yunca Lord Cromer’ın Arapça öğrenmeye 

çalışmaması onun Arapçayı modern bilim 
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için yetersiz görmesiyle açıklanabilir 

(Yaramış, 2007).  

19. yüzyılın başlarında tüm dünyada ol-
duğu gibi Mısır’da da milliyetçilik akımı 

yayılıyordu. Lord Cromer içinse millet 

bilinci artmış Mısır halkı tehlike arz edi-
yordu. Lord Cromer bu bilinçle savaşmak 

için din üzerinden eleştiri yapmayı tercih 

etti. İslam’ın sosyal bir sistem olarak iyi 

bir temel oluşturamadığını ve İngilizlerin 

bu sorunla baş etmek için Mısır’a gel-
diklerini ileri sürdü. İslam’ın önyargılarla 

dolu olduğunu söyleyen Cromer, modern 

dünyada İslam’ın bir devletin gelişmesini 

önleyeceğini söylemiştir. Hıristiyanlığın i-
se Müslümanlıktan farklı olarak önyar-
gısız olduğunu, diğer dinden insanlara say-
gılı olduğunu söylemiştir. Daha sonra Av-
rupalılar ve Mısırlıları karşılaştıran Cro-
mer’a göre; Avrupalılar olaylara şüpheci 

yaklaşabilen, yeni konular üzerinde araştır-
ma yapan, ekonomiye ve gelişmeye ilgi 

duyan insanlardır. Buna karşılık Mısırlı-
ların geleceği hiç düşünmediğini, günü 

kurtarma peşinde olduğunu belirtmiştir. Bu 

karşılaştırmaları yaparak İngilizlerin Mısır 
’a girmesini meşrulaştırmaya çalışmıştır. 

Cromer’a göre Mısırlıların iyi olduğu tek 

alan taklitçiliktir (Cromer, 1908). Bu se-
beple İngilizlerin Mısırlılara devlet yöne-
timinde yardımcı olabileceğini ileri sürer. 

Lord Cromer İngilizlerin emperyalist 

amaçlarla Mısır’a gelmediğini iddia etse de 

onun bu ırkçı söylemleri Doğu hakkında 

Oryantalist bir bakış açısına sahip oldu-
ğunu bize kanıtlar.  

Fransa’nın Cezayir’de, Britanya’nın Mı-
sır’da yaptıkları aslında Oryantalizmi açık-
layıcı örnekler. Görüldüğü gibi Batı, Doğu 

üzerinde egemenlik kurmaya çalışırken dil, 

din, ırk gibi unsurların zayıflığını vur-
gulamış ve Batı’nın bu eksiklikleri gi-

dermek için Doğu’ya geldiğini öne sür-
müştür. Avrupa Ortaçağ’dan itibaren ken-
dine Müslüman devletleri bir “öteki” ola-
rak seçmiştir. Batı’nın Doğu’yu sömürge 

ve pazar olarak görmesi Doğu’nun içinde 
barındırdıklarını görmesini engellemiştir.  
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Die Welle ( Tehlikeli Oyun ), yönetmenlik 

koltuğunda Dennis Gansel’in oturduğu 

2008 yılında gösterime giren bir Alman fil-
midir. Film analizine geçmeden önce fil-
min konusu olan ‘otokratik’ yönetim 

şeklinden bahsetmek istiyorum. Otokrasi 

kelimesi yunancadan gelmektedir. ‘Oto’ 

kendi, kendiliğinden demek, ’krasi’ ise 

hükmetmek, iktidar anlamlarına gel-
mektedir. Bu yönetim şekli ‘monarşi’ ile 

karıştırılabilir. İki yönetim biçimi ara-
sındaki fark ise, monarşik sistemde gücü e-
linde bulunduran hükümdar belli bir ha-
nedan soyundan gelmiştir ve hükümdarlık 

nesilden nesle kan bağıyla devam etmiştir. 

Fakat otokratik yönetim şeklinde iktidar 

miras yoluyla kalmamış kişi tarafından ele 

geçirilmiştir. Otokrat (buyurgan) rejimlerin 

temel özelliği, yönetimlerin halk adına ka-
rar vermesi, iyi, doğru ve güzel olanları da-
yatması, buna karşın halkın sorunlarını 

çözümlemeyi de üstlenmesidir.  

Otokrasi ile birlikte kullanılan bir diğer 

kavramda diktatörlüktür. Latince ‘dic-
tatura’ kelimesinden türetilen diktatörlüğün 

sözlük anlamı ise egemen ve mutlak si-
yasal bir gücün, bir ya da birçok kişinin o-
luşturduğu bir yürütme organınca, de-
netimsiz olarak yürütüldüğü siyasal dü-
zendir. Otoriter yönetim tarzının despotluk, 

otokrasi ve totaliterlikle birlikte sık görülen 

şeklidir. Diktatörlük, otokratik yönetim 

şeklidir. İdare bir diktatör, otoriter parti ya 

da oligarşik grubun elindedir. Gücü elinde 

toplamış birey ya da grubun örnekleri Ro-
ma Cumhuriyeti’ne dayanır. Günümüzde 

dünya siyasetinin önemli bir kısmı dikta-
törlerce şekillenmiştir. Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği’nde Josef Stalin i-
daresi, Çin Halk Cumhuriyeti’nde Mao 

Zedong ve Adolf Hitler iktidarındaki Al-
manya( Third Reich) diktatör rejimlere 

örnek verilebilir. 

Günümüzde halkına baskı uygulayan li-
derler için  ‘diktatör’ kelimesi sık sık kul-
lanılmaktadır. Fakat bir ülkenin diktatörlük 

ile yönetildiği belirleyen birçok etken var-
dır.  Devleti yöneten kişi ya da kişiler tara-
fından ortaya çıkarılan bir ideoloji, dikta 

yönetimlerinin en önemli özelliklerinden 

biridir. Bu ideolojinin halk tarafından des-
tek görmesini sağlamak ve sosyal yaşamın 

her kesimine yayılması için politikalar ü-
retmek devletin temel görevleri ara-
sındadır. Bunun da gerçekleşmesini sağla-
mak için devlet tüm kitle haberleşme araç-
larının kontrolünü kendi tekeline almıştır. 

Basına sansür uygulamak ya da radyo ve 

televizyon yayınlarında kendi ideolojik fi-
kirlerini yaymayı amaçlayan programlar 

yayımlamak bu rejimin misyonlarındandır. 

Burada sayılanlar, diktatörlük rejimini ta-
nımlamaya yetmese de, çoğu yazar ta-
rafından da genellikle kabul edilmiş ni-
telikleridir. 
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Filme gelecek olursak, film 1981 yılında 

Todd Strasser tarafından yayınlanan The 

Wave ( Dalga ) kitabından uyarlanmıştır.  

1967 yılında California’da  yaşanmış ger-
çek bir olayı günümüz Almanyası’na ak-
taran film otokratik ve faşist yönetimlerin 

boyutlarını etkileyici bir şekilde izle-
yicilere aktarmıştır. Filmin konusuna ge-
lecek olursak , Alman Gymnasium’unda 

(lisesinde) öğretmen olan Rainer Wenger ( 

Jürgen Vogel ) , bir hafta süren proje haf-
tasında ‘Anarşi’ dersine girmek iste-
mektedir. Fakat anarşi konusunu okulda 

sevmediği ‘inatçı, eski kafalı’ hocaya kap-
tıran Wenger, kendisine verilen ‘ Otokrasi’ 

derslerinde öğrencilerini sıkmamak adına 

değişik bir yola başvuruyor. Derslere gir-
meden önce yapmış olduğu araştırmalara 

ve öğrencilerinin yorumlarına göre dersini 

şekillendirmeye karar veriyor. Dersin ba-
şında öğrencilerine sorduğu “Sizce Hitler 

dönemi tekrar yaşanır mı?” sorusuna aldığı 

cevaplar karşısında, Rainer Wenger 

(Jürgen Vogel) öğrencilerine küçük bir o-
yun hazırlıyor. 

Projeye kendilerini kaptıran öğrenciler, sa-
dece kendilerinden oluşan ‘Die Welle’ 

(Dalga) adında bir grup kuruyorlar. Dalga 

hareketi başlarda gruptaki öğrenciler için 

masum ve zararsız bir birlik ve dayanışma 

ortamı sağlasa da,  birlikten aldıkları güç 

nedeniyle işler ilerleyen zamanda sarpa sa-
rıyor. Teoride oluşturmuş oldukları daya-
nışma ve birlik ruhunu üniforma devri-
miyle somut hale getiriyorlar. Herkesin kot 
pantolon ve beyaz gömlek giymesi ile 

gruptakiler çevrede daha çok tanınıyor. 

Tek tip kıyafet uygulamasını geçildikten 

sonra, bu kuralı benimsemeyen öğrenciler 

gruptan dışlanmıştır. Kıyafet uygulama-
sından hoşlanmayan Karo, sevgilisi tarafın-
dan (Marco) kendini gruptakilerden üstün 

görmekle suçlanmıştır. Burada da faşizmin 

kurallarının işlediğini görmekteyiz, yani 

birlik ve dayanışmanın getirdiği güç. 

Dalga hareketi okulda çok popüler bir hal 

almıştır, bunu anarşizm dersini almış ve 

Herr Wenger’ in sınıfına katılmak isteyen 

öğrenciler ispatlamaktadır. Bu oluşumun 

çok gelişmesi başlarda Wenger’ i mutlu 

etmiş ve kendi egosunu tatmin etme im-
kanı bulmuştur. Fakat tüm bunları ge-
rçekleştirirken, yine önceden belirtmiş ol-
duğum gibi birliğin verdiği güç kuralı dev-
reye girmiş ve karısıyla kavga edip ay-
rılmıştır. Sonrasında ise öğrenciler kağıt 

üstünde gözüken bu hareketi aktif hale ge-
tirmeye başlamışlardır, ‘eylem aracılığıyla 

güç’. Grup üyesi olan bir öğrencinin a-
narşistler tarafından sıkıştırılmasını gören 

Dalga üyeleri arkadaşlarını korumuş ve 

kolektif bilincin oluşmasını sağlamışlardır.  

İlerleyen günlerde okul iki zıt kutba bö-
lünüyor, bir tarafta Dalga’yı destek-
leyenler, diğer tarafta ise Dalga hareketini 

sonlandırmayı amaçlayanlar. Her geçen 

gün daha da güçlenen Dalga hareketini bi-
tirecek isim, yine onu başlatan kişi oluyor, 
Herr Wenger. Okulun su topu takımının da 

koçu olan Wenger, maç sırasında Dalga 

üyelerinin ne kadar hırçınlaştıklarına şahit 

olduktan sonra grubu sonlandırmaya karar 

veriyor ve ertesi gün herkesi seminer salo-
nunda topluyor. Salona yaptığı giriş için 

‘Hitlervari’ bir giriş yaptı dersek yanlış o-
lmaz, bunda grubun ona verdiği özgüvenin 

ve aidiyetin payı büyüktür. Eski Dalga ü-
yesi Marco’nun salonda Herr Wenger’i 

eleştirmesi üzerine, Dalga mensupları 

Marco’yu hain ilan ederler ve Herr 

Wenger’in söylediklerini uygularlar. İşte 

burada faşizmin, gücün getirdiği son nokta, 

öğrencileri şaşkına çevirir. Wenger’in oy-
namış olduğu bu küçük oyun, gruptakilerin 

de grubun ne kadar tehlikeli bir hal aldığını 
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görmelerini sağlamıştır. Fakat grubun da-
ğılmasını hazmedemeyen, grup kurul-
madan önce her zaman ’öteki’ olmuş, dış-
lanmış Tim önce arkadaşını vurur, son-
rasında ise intihar eder. Bu da grubun ta-
mamen dağılmasını sağlamıştır. Bu olay-
dan sonra grup tarafından büyük saygı gör-
müş, Dalga hareketinin lideri Herr Wenger 
tutuklanmıştır.  

Sonuç olarak film, faşizmin oluşum sü-
recini, gelişimini ve nelere kadir olduğunu 

göstermesi açısından değerli bir eserdir. 

Fakat filmde eksik bulduğum bir nokta var. 

1 hafta gibi kısa bir sürede, öğrencilerin bir 

grup altında birleşmesi ve bu grup adına 

her şeyi körü körüne yapabilecek konuma 

gelmesi filmin gerçekçiliğini bozmaktadır. 

Bu tarz bir aidiyet duygusunun oluşması 

için 1 haftadan daha uzun bir zaman geç- 

 

 

 

 

mesi gerekmektedir. Buna rağmen film, 

faşist ideolojinin doğurduğu sonuçları gös-
termesi ve öteki olmanın nasıl bir his ol-
duğunu göstermesi açısından çoğu film e-
leştirmeni tarafından tam not almıştır. 
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Ötekileştirmeyen Sosyal 
Girişim Örnekleri 

Yasin Sert            
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Modern toplumlarda sıkça gördüğümüz 

psikolojik sorunlardan birtanesi de öte-
kileştirmedir. Kendimizden farklı gör-
düğümüz kişileri dışlama, yabancılaştırma, 

düşman haline getirmeyi ifade eden öte-
kileştirmenin çözümü adına dünyada bir-
çok model denenmektedir. Bunlardan biri 
olan sosyal girişimciliğin yaygınlaştı-
rılması ve sürdürülebilir projeler üre-
tilmesi, son zamanlarda ülkemizde de çok 

konuşulan bir konu oldu. Özellikle vakıf 

üniversiteleri sosyal girişimcilik alanında 

merkezler açmaya başladı. Çoğu giri-
şimcilik yarışmasında sosyal girişimcilik 

kategorisi açıldı. Ve hibe programlarında 

da sosyal girişim projelerine öncelik ve-
rilmeye başlandı.  

Sosyal girişimciliği tanımlayacak olursak, 

yaşanılan çevredeki toplumsal bir sorunu 

ya da ihtiyacı belirleyerek, bu sorunun or-
tadan kaldırılması veya ihtiyacın gi-
derilmesi için girişimcilik prensiplerinin 

kullanılarak kalıcı çözümler üretilmesi 

diye-biliriz. Sosyal girişimlerde sürdürüle-
bilirliği sağlamak adına satış gibi gelir mo-
delleri de kullanılabilir, fakat nihai amaç 

sosyal değer yaratmaktır. 

Ötekileştirmeye maruz kalan kesimler, sos-
yal girişimcilerin sorunları çözmek adına 

yöneldikleri en önemli konulardandır. Bu 

nedenle sadece dünyada değil ülkemizde 

de ötekileştirilen kesimler üzerine geliş-
tirilen projeler görüyoruz. Bu sosyal gi-
rişimlerden bazılarını inceleyelim: 

 

Karanlıkta Diyalog: 

Görme engellilerin hayatını bir buçuk saat 

de olsa yaşamak adına başlatılan projede 

katılımcı gruplar tamamen karanlık bir 

sergi alanını görme engelli bir rehber yar-
dımıyla dolaşıyorlar. Sergi alanı çoğun-
lukla projenin yer aldığı şehrin adeta bir 

demo sürümü oluyor. Böylece görme en-
gellilerin yaşadığı zorlukların katılımcılar 

tarafından da deneyimlenmesi sağlanarak 

farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. 

Karanlıkta Diyalog ilk olarak 1988’de 

Almanya’da Prof. Dr. Andreas Heinecke 

tarafından hayata geçirildi. Şuana kadar  

dünyada 130’dan fazla şehirde 8 mil-
yondan fazla insana ulaşan Karanlıkta Di-
yalog, 21 Aralık 2013’ten beri Gayrettepe 

metro istasyonunda İstanbullularla bulu-
şuyor.  

Projenin farkındalık yaratmasının dışında 

dikkat çeken bir diğer faydası ise görme 

engelli bireylerin istihdam edilmesi. Şuan 

sergide çalışan 35 kişinin 25’i görme en-
gelli. Görme engelli rehberlerden birisi o-
lan Erhan Koçak Boğaziçi Üniversitesi Psi-
koloji mezunu. Ve Karanlıkta Diyalog’u 

kendisi şu sözlerle anlatıyor: “Karanlıkta 

Diyalog’da yer almamın sebebi ilk defa 

körlükle ilgili gören insanlara somut bir 



Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni 

 
43 

 

katkıda bulunabileceğimiz bir ortam olma-
sı. Yaşayarak, dokunarak deneyimledikleri 
bir tecrübe olduğu için burada ya-
şadıklarını insanların hiçbir zaman unut-
mayacağına inanıyorum.” 

KAMER: 

1997 yılında Nebahat Akkoç tarafından 

kurulan Kadın Merkezi Vakfı (KAMER), 

vakıf modelinde işleyen bir sosyal girişim 

örneği. Kadınların acil ve kritik ihti-
yaçlarına cevap verirken, aynı zamanda ka-
dının hayatın her alanındaki haklarını an-
laması ve farkındalığının artmasını amaç-
lamaktadır. Bugüne kadar 40,000 kadına u-
laşan KAMER, kadınlara psikolojik, eko-
nomik ve yasal destek vermesinin yanında 
ticari girişimci olabilmeleri için mesleki gi-
rişimlerine katkıda bulunmaktadır. Güney-
doğu Anadolu’da kendi sağladığı kay-
naklarla faaliyetlerine devam ederek kadın 

merkezini kuran KAMER, restoran, kreş, 

yasal ve psikolojik rehberlik, insan hakları 

eğitimi gibi hizmetler sunmakta ve 23 ile 

yayılan faaliyetlerini vakıf tüzel kişiliği 

altında, iktisadi işletmeleri ve şubeleriyle 

yürütmektedir. 

SineMASAL: 

 

2013 yılında “Sinema Artık Köylerde” slo-
ganıyla başlayan SineMASAL projesi, 

Türkiye’nin kırsal bölgelerinde yaşayan ve 

sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ço-
cukların ve gençlerin; hayata daha olumlu 

bakabilmelerini ve iyi bir gelecek hayal 
etmelerini amaçlayan bir festivaldir. 

Proje kapsamında köylere sabahın erken 

saatlerinde gidilerek festivalin kurulum iş-
lemleri yapılıyor. Ve böylece halka sürpriz 

yapılmak isteniyor.  Gün boyunca köyün 

çocuklarıyla kukla yapımı, resim yapma, 

yüz boyama gibi etkinlikler düzenleniyor. 

Akşam saatlerinde yapılan karaoke ya-
rışmasıyla da “Köyün Sesi” seçiliyor. Gün 

sonunda ise kurulan sembolik gişeden si-
nema biletlerini ve patlamış mısırlarını a-
lan çocuklar, açık havada film gösterimiyle 

festivali sonlandırıyorlar. Böylece eko-
nomik ve sosyal yetersizlikten dolayı bu 

deneyimi yaşayamamış çocuklar sinemayla 

tanıştırılıyor. 

Çöp(M)adam: 

Atık malzemelerden yaratıcı ve sürdürü-
lebilir ürünler üreten Çöp(m)adam, 

Ayvalık’ta kurduğu atölyesinde yörede ya-
şayan kadınlara iş imkânı sunarak ve 
ortaya konulan emeğin karşılığını alma 

fikrini benimseyerek  başlatılan bir proje. 
Sponsor şirketlerden alınanların yanı sıra 

yerel halktan ve belediyelerden toplanan 
ambalaj, cam ve plastik gibi atıkları eğ-
lenceli ürünlerin üretiminde değerlendiren 

Çöp(m)adam, kadınlara istihdam yaratması 

ve atık yönetimine katkıda bulunması 

bakımından karakteristik bir sosyal girişim 

olarak ön plana çıkmaktadır. İhtiyaç du-
rumunda piyasa odaklı çalışma anlayışıyla 

yürütülen ve kâr amacı gütmeyen kurum, 

kadınların istihdamına yönelik çalışan di-
ğer derneklerle de iletişim içerisindedir.  

Ürünlerin çeşitli internet sitelerinde satıl-
masıyla kadınların aile bütçelerine katkıda 

bulunmalarına yardımcı olmakta ve ayrıca 

sosyal bir ortam yaratılmaktadır. 
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1 Silgi 1 Kalem: 

Proje dâhilinde oluşturulan web sitesinde, 

okullar yetkili olarak belirledikleri öğ-
retmenler aracılığı ile okulu hem görsel 

hem de yazılı olarak tanıtan okul profilleri 

üzerinden yılın herhangi bir zamanında ay-
nı bağış ihtiyaçlarını bağışçılara duyu-
rabilmektedir. Aynı platform üzerinden, 

ihtiyaç sahibi okullara ve öğrencilere yar-
dım etmek isteyen bağışçı kişiler ve ku-
rumlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki 

okulların ihtiyaçlarını gözlemlemekte ve 

karşılamak istedikleri bağış taleplerini seç-
mektedir. 

Proje kapsamında, bağışçıların okullar ile 

buluşturulmasının yanında, bağış sürecinin 

taraflar için sorunsuz ve sağlıklı tamam-
lanması için ürünün tedariki, lojistik des-
tek, bağış sürecinin takip edilmesi, bağış 

sonrası geribildirimleri ve sosyal medyada 

paylaşım gibi konularda bağışçılar ve 

okullara destek olunmaktadır. Proje, 
okullar ve bağışçılar arasında yalnızca bir 

köprü oluşturmayı amaçlamaktadır ve 

proje kapsamında herhangi bir nakdi veya 

ayni bağış proje ekibi tarafından 

toplanmamaktadır. 

wheelmap.org: 

Wheelmap.org, Almanya’da engelli va-
tandaşların kullanabileceği yerleri gösteren 

bir harita sunan uygulama ve web sayfası. 

Sosyal girişim olarak başlayan bu site ve 

uygulama cafe, dükkan, etkinlik alanı, otel 

vb. gibi yerlerin engellilere uygun olup ol-
madığını gösteriyor. Gelir modeli olarak 

konser gibi etkinlikler ve turizm odaklı ü-
rünlerden para kazanıyor. İsterseniz siz de 

uygulamaya girdiğinizde haritada işaret 

koyarak mekanın engelli ulaşımına uygun 

olup olmadığını belirtebiliyorsunuz.  

Roba Amiga:  

İspanya’da yer alan Roba Amiga tekstil 

atıklarıyla ilgili çalışmalar yapan ve farklı 

sektörlerden destek alan bir sosyal gi-
rişimdir. Şu anda 250 çalışanı bulunan 

Roba Amiga’nın başlıca faaliyetleri ara-
sında giysi bağışları, dağıtım, pazarlama ve 

yeniden kullanıma sokma yer almaktadır. 

Bu faaliyetler sonucunda atık sayısı ol-
dukça azalırken, dönüştürülen giysiler ise 

25 ülkeye ihraç edilmektedir. Asıl amacı 

sosyal fayda sağlamak olan kuruluşun ge-
lirlerinin %95’i bu faaliyetlerden gel-
mektedir. Elektronik araç, oyuncak ve mo-
bilyaların toplanması diğer atık ve geri dö-
nüşüm faaliyetleri arasındadır. Kul-
lanılmayan eşyalar gelir düzeyi düşük ki-
şilere dağıtılmaktadır. 
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